
Parabéns, Mãe Terra! 

Felicidade e muitos 

milênios de vida!

Vamos comemorar com 
um presente? Que tal 
um bolo? Que tal uma 

festa com balões, muita comi-
da e bebida? Ou um daqueles 
produtos eletrônicos bem bo-
nitos, cheio de botões, embru-
lhado naquele papel celofane 
brilhante e com um plástico 
transparente? É assim que 
pensamos numa festa, certo?

Pois é, dia 22 de abril é o dia 
Internacional da Mãe Terra, 
reconhecido pela ONU em 
2009. Porém, foi criado em 
1970 pelo senador norte ameri-
cano Gaylord Nelson para criar 
consciência sobre as questões 
de poluição, conservação da 
biodiversidade, desenvolvi-
mento sustentável e cada dia 
mais pensarmos no impacto do 
consumo para o meio ambiente 
e para as questões sociais.

Se pensarmos nesta mãe 
Terra como um organismo 
vivo, como muitos chamam 
de Gaia, temos que entender 
que cada vez mais existe um 
organismo que está se mul-
tiplicando rápido demais em 
cima da sua “pele” e extraindo 
os seus minerais, usando sua 
água, aquecendo seu clima, 
derretendo os seus “pontos 
gelados” e tirando sua cober-
tura vegetal.

Este organismo chamado ser 
humano possui 7,3 bilhões de 
representantes (em 2015) e 
pode chegar a 10 bilhões em 
2050. O problema é exatamen-
te o crescimento exagerado. 
Há dois mil anos éramos 300 
milhões, em 1800 chegamos 
ao primeiro bilhão, dois bilhões 
em 1927, três bilhões em 1959 
e quatro em 1974, só para ter 
uma ideia de como estamos 
povoando rápido demais. O 
problema não é estarmos aqui 
e sim o que precisamos para 
estarmos aqui.

Diziam antigamente que 
precisávamos de ar para res-
pirar, água, alimento, moradia 
e vestimenta, segundo as ne-
cessidades fi siológicas da pi-
râmide de Maslow. Mas fomos 
subindo nesta pirâmide das 
necessidades, “evoluindo” 
segundo alguns pensadores, 
buscando segurança, ques-
tões sociais  e psicológicas, e 
agora cada dia mais autorrea-
lização. Óbvio, se pensarmos 
em todos os habitantes do 
planeta, a maioria ainda está 
buscando as necessidades bá-
sicas. Isso mostra o primeiro 
ponto de repensarmos neste 
dia da Mãe Terra, que seus 
fi lhos estão sofrendo e sendo 
tratados desigualmente em 
suas necessidades. Acho que 

nenhuma mãe gosta disso!
Outro ponto é que, para 

aqueles que já passaram dos 
pontos básicos da pirâmide 
de Maslow, estão buscando 
satisfazer a sua necessidade 
de autorrealização, comprando 
produtos e serviços que muitas 
vezes não precisam ou nem 
queriam. Pois é, estranho não? 
Compram ou consomem para 
poder mostrar status e poder. 
O problema disso é que para 
este produto ou serviço ser 
feito, utilizará “pedaços” da 
mãe Terra. 

Segundo o Global Foot-
print Network (GFN), uma 
organização de pesquisa que 
mede a pegada ecológica das 
atividades humanas do mundo, 
os “organismos pensantes” 
utilizam os recursos existentes 
da nossa mãe Terra que seriam 
para o ano inteiro em apenas 
8 meses, os outros meses já 
seriam o “cheque especial” dos 
recursos. Ou seja, em função 
do atual ritmo de consumo, a 
demanda por recursos natu-
rais excede a capacidade de 
reposição da mãe Terra. Sendo 
assim, dependendo do seu 
estilo de vida, precisaremos de 
1,5 a 3 planetas para sustentá-
los. Lembrando: temos só UM 
planeta!

Ufa! Que comemoração mais 
triste!

Não, a ideia é conscientizar 
que precisamos repensar 
o nosso consumo, o nosso 
jeito de produzir energia, de 
valorizar o que vale a pena 
para a nossa autorrealização. 
Entender que o consumoé 
necessário, porém, com menos 
impacto social e ambiental. 
Necessitamos explicar para 
nossas queridas marcas, pro-
dutos e serviços que a mãe 
Terra não vai suportar este 
modelo atual de captação de 
recursos naturais e descarte 
no ar e no mar. 

Entender que para a sobre-
vivência e perenidade destas 
empresas, os processos e 
mentalidade precisam mudar, 
e que com isso os acionistas 
poderão ter seus retornos 
mais sustentáveis do ponto 
de vista fi nanceiro, ambiental 
e social.

Vida longa à nossa mãe Terra 
que sempre nos suportou e 
nos ajudou a evoluir! E que 
agora consigamos, com esta 
evolução, devolver o “cheque 
especial” que estamos empres-
tando dela e harmonicamente 
consumir para as nossas ne-
cessidades, sejam elas quais 
forem.

(*) - É professor da ESPM; sócio-
diretor da iSetor; idealizador e diretor 

da Abraps; e palestrante sobre 
sustentabilidade, empreendedorismo 

e estilo de vida (www.
marcusnakagawa.com).

Dia da Terra, temos o que 
comemorar consumindo 

ainda mais?
Marcus Nakagawa

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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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8ª Vara da Família e Sucessões da Capital-SP. PROCESSO Nº 1125907-37.2015.8.26.0100. 
Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto a interdição parcial de Elizabeth Miyki 
Nakaoka, qualificado nos autos, declarando-a, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil, 
parcialmente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
não podendo, assim, contratar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, emprestar, demandar ou ser 
demandado, contrair obrigações, doar, receber doação, entre outros, podendo, contudo, movimentar 
sozinha valores menores e que não ultrapassem um salário mínimo. Nomeio para a função de 
curadora Sumico Nakaoka e determino prestação de contas anuais a contar da nomeação 
provisória. Anote-se em livro próprio a frequência ora determinada, para controle. Esta sentença 
produz efeitos, nos termos do artigo 1012, parágrafo primeiro do NCPC, desde logo. Custas e 
despesas processuais pela requerente. Em obediência ao disposto no artigo 755 do NCPC, inscreva-
se a presente no Registro Civil competente e publique-se edital uma vez e no órgão oficial por três 
vezes, com intervalo de dez dias, constando do edital os nomes da interditanda e da curadora, a 
causa da interdição e limites da curatela. 

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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: RAFAEL AGOSTINI FILHO, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (18/09/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Rafael Agostini e de Maria Heloisa Souza Agostini. A pretendente: THAÍS 
COURA FIGUEIREDO, solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo, Capital, no 
dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e sete (28/03/1987), residente e 
domiciliada em Mogi das Cruzes/SP, fi lha de Reginaldo Figueiredo e de Rosimar Toledo 
Coura Figueiredo. Obs.: Edital de proclamas oriundo de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo.

O pretendente: BRUNO CARDOSO FURTADO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia dezessete de março de mil 
novecentos e oitenta (17/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Raimundo João Costa Furtado e de Maria da Graça Cardoso Furtado. A pretendente: 
CORALIE RIVERA CÂMARA, solteira, profi ssão médica, nascida em Salvador, Estado 
da Bahia, no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa (01/03/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Mario Quintela Câmara e de Elvira Rivera 
Rodriguez.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO CARMINETI, divorciado, profi ssão publicitário, 
nascido em Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, no dia sete de outubro de 
mil novecentos e setenta e dois (07/10/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de José Esleu Carmineti e de Maria Aparecida Ribeiro Carmineti. A pretendente: 
LILIAN MARIN OLIANI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Valdir Oliani e de 
Angelina Marin Oliani.

O pretendente: VINICIUS MICHELINI SCHMITZ, solteiro, profissão bancário, 
nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e oitenta e três (23/03/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, filho de Roberto Albino Schmitz e de Anahi Michelini Schmitz. A 
pretendente: CARLA REGINA GACHIDO DA CUNHA, solteira, profissão bancária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (29/08/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, filha de Carlos Roberto da Cunha e de Sandra Aparecida Gachido 
Cunha.

O pretendente: RUBENS OPICE NETO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia 
oito de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (08/12/1979), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Renato Opice Sobrinho e de Marta de Ulhôa 
Cintra Opice. A pretendente: CAMILLA TERESA MARTINI MAZETTO, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e nove (28/11/1979), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Roberto Mazetto e de Carlota Tereza 
Martini Mazetto.

O pretendente: SAMIR ARAÚJO DE SOUZA, solteiro, profi ssão arquiteto de 
software, nascido em Curitiba, Estado do Paraná (3º Serviço), no dia vinte e cinco 
de abril de mil novecentos e oitenta (25/04/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de José Geraldo Araújo de Souza e de Maria Madalena de Souza. 
A pretendente: SUELLEN KIEFFER PIMENTEL PARREIRAS, solteira, profi ssão 
relações públicas, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Pedro Angelo Kieffer Parreiras e de Maria 
Lúcia Moreira Pimentel.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: THIAGO DE LIMA MARIANO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Piracicaba, Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e oitenta e três (01/07/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Adilson Dorta Mariano e de Norma Guidolin Lima Mariano. A 
convivente: LAÍS URREJOLA Y CARECHE, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em Indaiatuba, Estado de São Paulo, no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (16/12/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz 
Mario Urrejola Y Careche e de Rosangela Von Ah Urrejola Y Careche. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 
1525, incisos 1,3 e 4.

O convivente: GLAUCO DA ROCHA, solteiro, profissão advogado, nascido em 
Xanxere, Estado de Santa Catarina, no dia vinte e três de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/06/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Joni 
Edson da Rocha e de Guacira Daudt dos Santos Rocha. A convivente: CLARISSA 
GASPARIN PANCOTTE, solteira, profissão médica, nascida em Marau, Estado 
do Rio Grande do Sul, no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (17/01/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de Oneide 
Joselito Pancotte e de Maria de Lourdes Gasparin Pancotte. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1,3 e 4.

O convivente: ALVARO MACHADO GAUDÊNCIO, divorciado, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital, no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta 
(18/07/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Paulo Gaudêncio e 
de Ana Maria Machado Gaudêncio. A convivente: PATRICIA DEL FRATE DE PAULO, 
divorciada, profi ssão instrumentadora cirurgica, nascida em São Paulo, (Subdistrito 
Vila Mariana), no dia dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e cinco 
(17/07/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Jayme de Paulo e 
de Clair Maria Del Frate de Paulo. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1 e 5.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: CAIQUE LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (09/11/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joseilton Batista de Oliveira e de Maria 
Carmelita Lopes. A pretendente: LETICIA SOUZA VAQUEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Francisco Morato - SP, no dia (23/07/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Vaqueiro e de Raimanda dos 
Santos Souza Vaqueiro.
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

Estância Eudoxia Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 00.156.941/0001-19 - NIRE 35.3.0033349.7

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Estância Eudoxia Empreendimentos e Participações S.A. convocados
a se reunir em assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 12:00 horas, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada
à remuneração anual dos administradores.  São Paulo, 19/04/17. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Felipe Salazar – Multifoco – Num 
universo animal, quatro espécies conviviam: 
caninos; felinos, roedores e répteis. Detalhes 
e desvios sociais, quebraram a corrente de boa 
convivência. Quem os lideraria? De que forma? 

Um banal entrevero, ocorrido numa boate, fez eclodir 
uma situação incontrolável. Quem era culpado? Iniciou-
se um “jogo “ de intrigas, num bastidor miserável, para 
os humanos, muito conhecido. Oportuna e Interessante 
metáfora!!

Aberrações Selvagens:
Geração I – Ato I: Gênesis

Admir Serrano –Planeta – Assunto 
contraditório, contudo sempre em pauta: Vida 
depois da morte e a experiência de quase 
morte – EQM – O psicólogo brasileiro, radi-
cado nos Estados Unidos, que de tão cético, 
acabou por especializar-se na matéria. Nessa 

obra, apresenta interessantes relatos de pessoas que 
deixaram seus corpos físicos, presenciaram fenômenos, 
terráqueos e “celestiais” e, retornaram para lucidamente 
descrevê-los. Absolutamente crível, pois, embasada em 
fatos, datas e circunstancialidades concretas, que além 
de incontestes, mantem acesa uma temática, eivada de 
muita curiosidade e pouca substancialidade. Pode ser 
lida por não seguidores, particularmente os incrédulos. 
Enriquecedora!

Os que Voltaram Para Contar

Rafael Magro – Autografi a - São relatos 
de ao menos seis anos de viagens, ao redor 
do mundo. Em formato de curtas crônicas, 
num linguajar bem empático, o leitor poderá 
vivenciar, em cada página, agruras, dissabores, 
bem como momentos e paisagens deliciosas. O 
autor, realizou o sonho de muitos seres viventes: 

Largou tudo e saiu pelo mundo. Um “irresponsável” ato 
de coragem. Gostoso!

Histórias de Viagem

Maria Irene Tanaka e Walkyria 

Dell’Aquila Ribeiro - Edicon – No fi rme 
propósito de levar aos infantes, a importância 
dos rios e portanto de mantê-los livres de impu-
rezas, as preocupadas pedagogas, criaram uma 

estória, bastante singela, todavia, com bastante efeito. 
Um peixinho é convidado por uma nascente a percorrer 
uma maravilhosa viagem. Os dois atairus descobrirão 
veios, foz, afl uentes e demais segmentos que envolvem 
a trajetória de um rio até o mar. Deve ser lido para e por 
todas as crianças. Adultos também irão aprender muito. 
Esclarecedor. 

Do Berço ao Mundo

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: EVERALDO DO LIVRAMENTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão zelador, nascido em João Pessoa - PB, no dia 11/01/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria do Livramento Santos. A pretendente: 
RITA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profi ssão doméstica, nascida em São Raimundo Nonato - PI, no dia 01/02/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ribeiro dos Santos e de Elzira 
Ribeiro Damasceno.

O pretendente: EDUARDO GOLDENSTEIN, nacionalidade brasileiro, estado civil di-
vorciado, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1948, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adolpho Goldenstein e de Dischlia Steinvartz 
Goldenstein. A pretendente: ELIANA DE SOUSA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/10/1950, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hilton Pacheco de Sousa Ribeiro e 
de Olga Rigotti de Sousa Ribeiro.

O pretendente: THIAGO MANGA PINHEIRO, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/06/1985, 
residente e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo - SP, fi lho de Marinilson Gomes 
Pinheiro e de Katia da Rocha Maia Manga. A pretendente: FERNANDA CRISTINA 
MORENO MARINHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em Itajubá - MG, no dia 28/12/1983, residente e domiciliada na Vila Buarque, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando César Moreno Marinho e de Vanilda Luzia Moreno 
Marinho.

O pretendente: CAIO NOGUEIRA DOMINGUES DA FONSECA, nacionalidade brasileiro, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 
10/04/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Lincoln Domingues 
da Fonseca e de Amélia de Lourdes Nogueira da Fonseca. A pretendente: BEATRIZ 
MORAIS E RODRIGUES DA CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Barretos - SP, no dia 04/06/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Rodrigues da Cunha e de Rosana Borges Morais 
e Rodrigues da Cunha.

O pretendente: GUSTAVO FREIRE D'AGUIAR DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro mecatrônico, nascido em Natal - RN, no dia 
09/07/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Galvão 
de Almeida e de Tania FreireD'Aguiar de Almeida. A pretendente: ELIANE CRISTINA 
CARDOSO RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão farmacêu-
tica, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 25/06/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Paes Ribeiro Filho e de Maria Eloa Cardoso Ribeiro.

O pretendente: JOEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Mogi Mirim - SP, no dia 22/05/1956, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Ribeiro dos Santos e de Noélia Medeiros de 
Oliveira dos Santos. O pretendente: JOÃO LUIS SARTI, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Mirassol - SP, no dia 16/05/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Sarti e de Lucila França Sarti.

O pretendente: ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sumé - PB, no dia 15/05/1980, residente 
e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo - SP, fi lho de José Nogueira Filho e de Joselma 
Pereira Nogueira. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itapetim - PE, no 
dia 08/12/1965, residente e domiciliada na Vila Buarque São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Missias da Silva e de Zulmira Umbelina da Conceição.

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

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia
geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 15:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação 
das demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada
à remuneração anual dos administradores.  São Paulo, 19/04/17. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A.
CNPJ N° 08.255.570/0001-34 - NIRE 35.3.0033303.9

Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A. convocados a se reunir 
em assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Em assembleia geral ordinária: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação das
demonstrações fi nanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b)
destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fi xação da verba global destinada à remuneração
anual dos administradores. São Paulo, 19/04/17. Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão - Diretora


