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“A verdade alivia mais 
do que magoa. E estará 
sempre acima de 
qualquer falsidade como 
o óleo sobre a água”.
Miguel de Cervantes (1547/1616)
Escritor espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: -1,86% Pontos: 
64.862,60 Máxima de +0,01% 
: 66.099 pontos Mínima de 
-2,08% : 64.721 pontos Volu-
me: 9,19 bilhões Variação em 
2017: 7,7% Variação no mês: 
-0,83% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 20.951,47 Nasdaq: +0,05% 
Pontos: 6.075,34 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1825 Venda: R$ 
3,1830 Variação: +0,78% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,25 Venda: 
R$ 3,35 Variação: +1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1774 Venda: 
R$ 3,1780 Variação: +0,92% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1530 Venda: R$ 3,3270 Va-
riação: +1,03% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,03% ao 
ano. - Capital de giro, 13,99% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.288,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,59% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,600 
Variação: -1,11%.

(junho) Cotação: R$ 3,2055 Va-
riação: +0,58% - Euro Compra: 
US$ 1,0982 (às 17h34) Venda: 
US$ 1,0986 (às 17h34) Variação: 
+0,93% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4960 Venda: R$ 3,4980 
Variação: +1,72% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3970 Venda: R$ 
3,6530 Variação: +1,56%.

Futuro: -1,86% Pontos: 65.475 
Máxima (pontos): 66.795 Míni-
ma (pontos): 65.385. Global 40 
Cotação: 921,837 centavos de 
dólar Variação: estável.

O STF decidiu ontem 
(4) derrubar nor-
mas estaduais que 

impedem governadores de 
responderem a ações penais 
sem autorização das assem-
bleias legislativas. A decisão 
poderá ser aplicada nas 
investigações da Operação 
Lava Jato no STJ, tribunal 
competente para julgar go-
vernadores criminalmente. 
Os ministros entenderam que 
as normas das constituições 
do Acre, de Mato Grosso e do 
Piauí são inconstitucionais 
por condicionarem a aber-
tura de ação penal no STJ a 

     

STF decide que governadores 
podem ser processados sem 
aval das assembleias

decisões políticas das respec-
tivas assembleias, geralmente, 
alinhadas politicamente com o 
governador.

A Corte também decidiu que 
o afastamento automático de 
governadores após abertura 
de ação penal não pode ser 
aplicado. O entendimento foi 
baseado no julgamento em que 
a Corte defi niu que o STJ não 
precisa de uma decisão prévia 
favorável da Assembleia Legis-
lativa de MG para abrir ação 
penal contra o governador do 
estado, Fernando Pimentel, 
investigado pela Operação 
Acrônimo, da Polícia Fede-

ral. A decisão permite a livre 
investigação de nove governa-
dores citados nas delações de 
ex-executivos da empreiteira 
Odebrecht. 

Embora algumas normas 
locais não tenham o impedi-
mento, a alegação de decisão 
prévia dos deputados estadu-
ais poderia ser levantada na 
Justiça.

Foram citados nas delações 
de Odebrecht: Paulo Hartung 
(Espírito Santo), Geraldo 
Alckmin (São Paulo), Fernan-
do Pimentel (Minas Gerais), 
Flávio Dino (Maranhão), Luiz 
Fernando Pezão (Rio de Janei-

A decisão permite a livre investigação de nove governadores citados nas delações

da empreiteira Odebrecht.

ro), Raimundo Colombo (Santa 
Catarina), Marcelo Miranda 
(Tocantins), Beto Richa (Para-
ná) e Marconi Perillo (Goiás).

O primeiro voto da sessão foi 
proferido pelo ministro Luís 
Roberto Barroso. Segundo 
Barroso, a manifestação prévia 
fez com que as assembleias 

passassem a bloquear os pro-
cessos criminais contra gover-
nadores. Números citados pelo 
ministro mostram que já foram 
feitos pelo tribunal 52 pedidos 
de abertura de ação penal, mas 
somente um deles foi aceito 
pelos deputados estaduais. 
Votaram no mesmo sentido os 

ministros Celso de Mello, Luís 
Roberto Barroso, Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Ri-
cardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e 
presidente so STF, Cármen 
Lúcia. Dias Toffoli não par-
ticipou da sessão (AE).

Brasília - Um abaixo-assinado 
online a favor do impeachment 
dos ministros Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli e Ricardo Lewan-
dowski, do STF, já está próximo 
de atingir a meta de 300 mil as-
sinaturas. No início da tarde de 
ontem (4), 294 mil assinaturas 
já tinham sido registradas. O 
abaixo-assinado, hospedado no 
site change.org, será entregue 
ao Senado. 

“Os ministros Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli e Ricardo Lewando-
vski proferiram diversas vezes 
decisões que contrariam a lei 
e a ordem constitucional. A re-
cente soltura de réus como José 
Dirceu e Eike Batista demons-
tra o descaso com o crime con-
tinuado e a obstrução à justiça 
que, soltos, eles representam. 
Gilmar Mendes, especialmen-
te, concede reiteradamente 
habeas corpus a poderosos 
(Daniel Dantas), demonstran-
do julgar com parcialidade e a 
favor de interesses que nem 
sempre coincidem com o bem 
comum”, diz a descrição do 
abaixo-assinado.

O ministro Edson Fachin, do 
STF, determinou que a Procu-
radoria-Geral da República se 
manifeste sobre uma ação de 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Mudança na escolha 
de ministros do STF

A decisão de uma turma do 
STF de soltar o ex-ministro José 
Dirceu para esperar em liberdade 
o julgamento dos recursos dos pro-
cessos em que ele é réu demonstra, 
segundo o senador Lasier Martins 
(PSD-RS), a necessidade de rever 
o processo de escolha de ministros 
da mais alta corte do país. O parla-
mentar defendeu a aprovação de 
uma proposta de sua autoria com 
esse objetivo.

Por ela, a escolha não se dará 
mais por decisão monocrática do 
chefe do Executivo. Uma comis-
são de juristas, formada por sete 
integrantes de notório conheci-
mento, elaborará uma lista tríplice 
que será levada ao presidente 
da República. Essa mudança, 
segundo Lasier garantirá maior 
independência e imparcialidade 
ao STF. “Há consenso que a infl u-
ência política no Supremo é muito 
grande. Há posições tomadas que 
têm fundo ideológico, político-
partidário”, disse o senador. Para 
Lasier, a decisão de libertar Dirceu 
põe em risco a Operação Lava Jato 
(Ag.Senado). 

Por 5 votos a 2, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) con-
fi rmou ontem (4) a cassação 
do mandato do governador do 
Amazonas, José Melo (Pros). 
Ele foi condenado por compra 
de votos nas eleições de 2014, 
quando foi reeleito no segundo 
turno com 55,5% dos votos. A 
decisão tem efeito imediato. A 
maioria dos ministros entendeu 
também que novas eleições 
diretas devem ser realizadas 
no Amazonas ainda neste 
semestre. O vice-governador, 
Henrique de Oliveira (SD), 
também foi cassado.

O julgamento de ontem (4) 
confi rmou a decisão tomada 
em março do ano passado pelo 
TRE do Amazonas. Os votos 
pela cassação no TSE foram 
dos ministros Luís Roberto Bar-
roso, Edson Fachin, Herman 
Benjamin, Admar Gonzaga e 
Rosa Weber. Votaram a favor 
da manutenção do governador 
no cargo os ministros Napoleão 
Nunes, relator do processo, e a 
ministra Luciana Lóssio.

Investigações da Polícia Fe-
deral mostraram que Nair Blair, 
reconhecida por testemunhas 
como assessora do governador, 
desviou recursos de um contra-
to de sua empresa de segurança 
com o governo do Amazonas 

Governador cassado do 

Amazonas, José Melo.
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São Paulo - O ex-diretor da 
OAS, Roberto Moreira Ferreira, 
afi rmou ontem (4), ao juiz fede-
ral Sérgio Moro, que o triplex 
164-A no Edifício Solaris, no 
Guarujá, estava “reservado” 
para o ex-presidente Lula. O 
executivo foi interrogado em 
ação penal na qual o petista 
também é réu.

A denúncia do MPF sustenta 
que Lula recebeu R$ 3,7 mi-
lhões em benefício próprio - de 
um valor de R$ 87 milhões de 
corrupção - da empreiteira 
OAS, entre 2006 e 2012. 

As acusações contra Lula são 
relativas ao suposto recebi-
mento de vantagens ilícitas da 
empreiteira OAS por meio do 
triplex no Guarujá, no Solaris, 
e ao armazenamento de bens 
do acervo presidencial, de 2011 
a 2016. Roberto Ferreira afi r-
mou que o tríplex “nunca” foi 
colocado para venda pública. 
Segundo o ex-diretor, um outro 
executivo contou a ele “que 
tinha reserva do apartamento e 

Ex-diretor da OAS, Roberto 

Moreira Ferreira.
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Brasília - O líder do governo 
na Câmara, deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), disse 
que o atraso no cronograma 
de apreciação da reforma da 
Previdência, em virtude da 
invasão de manifestantes na 
comissão especial, será o tempo 
necessário para tirar dúvidas 
e convencer a base aliada da 
aprovação do texto. Ribeiro 
acredita que os deputados 
estão convictos da necessidade 
da reforma, mas que eles ainda 
têm dúvidas pontuais

“É o tempo necessário para 
que todas essas dúvidas este-
jam dirimidas na base e que 
haja um ambiente de conven-
cimento dentro da Casa para 
aprovação da matéria”, disse. 
Devido à invasão de agentes 
penitenciários, a sessão de 
apreciação dos destaques ao 
texto-base fi cou para terça-
feira (9). Ainda não há data 
para a primeira votação da 
medida em plenário

Sinalizando que ainda não 
há os 308 votos necessários 
para aprovar, em dois turnos, 
a proposta, o líder disse que 
se trata de matéria complexa e 
que há detalhes que “impactam 
na convicção” do parlamentar, 

Líder do governo na Câmara, 

deputado Aguinaldo Ribeiro 

(PP-PB).
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São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou, em evento do Banco 
Mundial ontem (4), que falta 
espaço fi scal no Brasil para o 
governo fi nanciar investimen-
tos em infraestrutura. Por isso, 
é essencial a participação do 
setor privado como fi nanciador 
dos projetos.

“No curto prazo não há 
como aumentar rapidamente 
o investimento público dado o 
forte crescimento da despesa 
com previdência”, disse em 
sua apresentação, que abriu 
o evento. 

“No curto prazo, para re-
cuperar o investimento, será 
preciso participação do setor 
privado”. Ao falar da falta de 
espaço fi scal para fi nanciar 
investimentos, Meirelles disse 
que a despesa primária do 
governo teve forte crescimento 
nos últimos anos, dos quais 

Custo da construção
O Custo Unitário Básico da con-

strução civil atingiu R$ 1.295,56 por 
m² em abril. Em 12 meses, houve alta 
de 4,96%. Os dados foram divulgados 
pelo SindusCon-SP e pela FGV. É o 
índice ofi cial que refl ete a variação 
dos custos mensais das construtoras 
para a utilização nos reajustes dos 
contratos de obras. Os custos médios 
com mão de obra representaram 
61,27%, materiais, 35,57% e despesas 
administrativas 3,16%.

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles
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Meirelles: falta espaço fi scal 
para fi nanciar investimentos

preciso criar instrumentos 
no mercado de capitais para 
fazer este fi nanciamento em 
infraestrutura e citou que o 
BNDES está mudando de pa-
pel, deixando de ser o maior 
participante deste mercado e 
focando em outras demandas 
da sociedade. O investimento 
em infraestrutura não é apenas 
baixo no Brasil, disse Meirelles, 
destacando que é uma car-
acterística comum da América 
Latina. 

A região é uma das que menos 
investem em infraestrutura no 
mundo, perdendo apenas para a 
África. A América Latina investe 
2,8% do PIB em infraestrutura, 
contra 5% dos países do Sul da 
Ásia e 6,9% do Oriente Médio 
e Norte da África. “Temos dois 
grandes desafi os no Brasil, um 
fi scal e outro de produtividade 
na economia”, afi rmou Meire-
lles (AE). 

83% deste crescimento foram 
por conta de programas de 
transferência de renda, como 
assistências. “Brasil enfrenta 
claramente agora o desafi o da 
previdência social.”

O ministro citou que os gastos 
previdenciários comprometem 
54% do orçamento do governo. 
Ele mencionou ainda que é 

Ex-diretor da OAS: triplex 
estava ‘reservado’ à Lula

que não podia ser vendido”.
“Eu recebi dele (executivo) 

uma planilha das unidades 
que estavam livres ou não para 
vender e as que estavam livres, 
eu cuidava, a partir de 2014, de 
vender as unidades”, afi rmou. 
“Um reserva específi ca para ele 
(Lula), da unidade 164”. O Minis-
tério Público Federal perguntou 
ao ex-diretor se a unidade 164-A 
esteve à venda na planilha. “Nun-
ca”, afi rmou (AE).

TSE cassa governador do 
Amazonas e decide por 

novas eleições

para comprar votos de evangé-
licos pela reelei ção de Melo. A 
distribuição de dinheiro a elei-
tores para a compra de cestas 
básicas, ajuda de custo para 
viagens, confecção de túmulo, 
entre outros auxílios, teria 
ocorrido em sala reservada no 
próprio comitê de campanha 
do candidato. 

O governador José Melo e o 
vice Henrique de Oliveira ainda 
podem recorrer ao STF, que 
tem o poder de conceder de-
cisão liminar (provisória) para 
mantê-los no cargo até o julga-
mento do mérito da apelação. 
Enquanto isso não ocorre, deve 
assumir o comando do governo 
amazonense o presidente da 
Assembleia Legislativa, David 
Almeida (PSD) (AE).

Atraso na reforma servirá 
para tirar dúvidas, diz 

líder do governo

que por sua vez precisa sentir 
“segurança” para votar a fa-
vor do texto. “Ao sentir essa 
segurança, estará criado esse 
ambiente para se aprovar a 
matéria”, concluiu.

O deputado negou que o 
atraso na votação seja uma 
sinalização negativa para o 
mercado, já que o governo 
vem aprovando medidas im-
portantes, como a reforma 
trabalhista e o projeto da tercei-
rização irrestrita. “Nós temos 
vencido em cada embate”, 
comentou (AE).

Abaixo-assinado online 
pede impeachment de 

ministros do STF

autoria de um grupo de juristas 
que defende o impeachment 
específico de Gilmar. Para 
justifi car o pedido, os juristas 
afi rmam, na ação encaminha-
da a Fachin, que Gilmar tem 
“envolvimento em atividades 
político-partidárias” e participa 
de julgamentos “de causas ou 
processos em que seus amigos 
íntimos são advogados” e “de 
causas em que é inimigo de 
uma das partes”. Os juristas 
dizem que Gilmar atua em jul-
gamentos nos quais deveria se 
considerar suspeito (AE).



OPINIÃO
Prazos mais racionais 

para decadência e 
prescrição

A Receita Federal deve 

levar em consideração 

a realidade do 

contribuinte

A reforma tributária que 
o governo negocia no 
Congresso Nacional 

para tentar reduzir as injus-
tiças de um sistema também 
conhecido por “esquizofrêni-
co” – uma das principais cau-
sas é o excesso de obrigações 
acessórias - deve fi car para o 
segundo semestre, à espera da 
evolução das reformas como a 
da Previdência.

Portanto, haverá tempo 
sufi ciente para que a equipe 
econômica e parlamenta-
res encarregados de propor 
mudanças na área tributária 
estudem com maior profundi-
dade a motivação de possíveis 
inefi ciências na arrecadação 
e fi scalização. Como ressalta-
mos, há um número excessivo 
de obrigações acessórias, com 
diversas informações redun-
dantes e que são cruzados pelo 
Big Data do Fisco. 

Com o advento do Sistema 
Público de Escrituração Di-
gital – SPED, não nos parece 
razoável o longo espaço de 
decadência e prescrição para 
que o Fisco promova a fi scali-
zação e possíveis autuações. 
Atualmente cinco anos, que 
podem chegar a dez anos nos 
casos dos tributos com lança-
mento por homologação.

Diante do avanço tecnológi-
co da Receita, acreditamos ser 
um período muito longo para 
decair ou prescrever o direito 
de fi scalizar, autuar e cobrar 
pelo Fisco. O prazo tornou-se 
irreal e contribui para a insegu-
rança jurídica do contribuinte, 
uma vez que as autuações 
e cobranças retroagem com 
aplicações de pesadas multas, 
juros e correção monetária.

Devemos ressaltar que este 
prazo e os efeitos perversos 
da retroação comprometem a 
sobrevivência de grande parte 
das empresas brasileiras; en-
tretanto, esse tema não consta 
de nenhuma proposta da refor-
ma tributária, mas deveria ser 
discutido também por ser tão 
importante quanto os outros. 
Em suma, o Executivo e o Le-
gislativo têm neste momento 

uma ótima oportunidade de 
mudar o Código Tributário 
Nacional para fazer o País 
entrar na era da modernidade 
numa aérea crucial para o seu 
desenvolvimento.  

A Receita Federal deve levar 
em consideração a realidade do 
contribuinte, principalmente 
em momentos de incertezas 
econômicas: a cobrança num 
prazo tão longo funciona como 
uma espada de Dâmocles sobre 
a cabeça do empresário com 
alguma pendência, que em 
muitos casos é detectado pelo 
Fisco quando já se ultrapassa-
ram anos do fato que gerou a 
obrigação. Quanto mais rápida 
a solução, mais livre o contri-
buinte se sente para tocar seu 
negócio.

Ou seja, o apelo dos empre-
sários é para fi car em dia com 
o Fisco e não para ludibriá-lo. 
Nesse ponto entra a atribuição 
da Receita, diante do excesso 
obrigações acessórias criadas, 
ajudando a engessar a vida 
econômica das empresas. 
Atribuição de orientar corre-
tamente, e não de punir, o que 
parece ser o objetivo primeiro 
de tecnoburocratas.  

Como o SESCON-SP alertou 
inúmeras vezes, o governo 
errou ao não preparar os con-
tribuintes para as novidades 
que adviriam com o SPED e 
seus braços de obrigações, o 
que levou a inúmeros proce-
dimentos irregulares em razão 
de um sistema confuso. Muitas 
das pendências resultam de 
erros involuntários, criando 
penalidades e multas muitas 
vezes injustas. Mas que per-
manecem como esqueletos a 
assombrar os contribuintes.

O prazo de cinco anos quan-
do da edição da legislação não 
nos parece desarrazoado, mas 
com toda evolução tecnológica 
do Fisco e dos contribuintes 
concluímos que foi perdida a 
razoabilidade. Se o Brasil quer 
realmente avançar em sua 
estrutura burocrática, deve 
começar a pensar em um prazo 
de decadência mais justo, que 
não impacte na continuidade 
dos negócios.

(*) - É presidente do SESCON-SP, 
Sindicato das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento no Estado de São 

Paulo.

Marcio Massao Shimomoto (*)
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Acidentes elétricos 
causaram quase 600 
mortes em 2016

Acidentes com eletricidade 
causaram 599 mortes no Brasil 
em 2016, segundo levantamen-
to divulgado ontem (4) pelo 
Instituto Brasileiro do Cobre 
(Procobre). Desses, 171 foram 
acidentes domésticos. A pes-
quisa avaliou ainda, a partir de 
uma amostra de 999 domicílios, 
as condições das instalações 
elétricas residenciais. 

Segundo o estudo, apenas 
29% das residências brasilei-
ras têm projeto elétrico e 52% 
não têm fi o terra. “O cenário é 
bastante preocupante e mostra 
a necessidade de readequação 
das instalações elétricas, princi-
palmente dos imóveis com idade 
média de 20 anos de constru-
ção”, diz o diretor da Procobre, 
Antonio Maschietto.

O padrão da tomada de três 
polos, adotado obrigatoriamen-
te a partir de 2011, está presente 
em somente 35% dos domicílios, 
de acordo com o levantamento. 
O modelo leva em consideração 
a legislação de 2006 que exige 
que as construções tenham 
sistema de aterramento. As 
condições elétricas da própria 
residência foram consideradas 
inseguras por 34% dos morado-
res. Dentre esses, 19% disseram 
já ter levado ao menos um cho-
que elétrico (ABr).

O esquema de corrupção 
no setor de Energia 
e Gás da Diretoria de 

Engenharia da Petrobras foi 
detalhado por representantes 
do MPF, da Polícia Federal 
(PF) e da Receita Federal, em 
entrevista, na manhã de ontem, 
em Curitiba.

O ex-gerente da Petrobras, 
Marcio de Almeida Ferreira, 
preso no Rio de Janeiro, usou 
a repatriação para “esquentar” 
cerca de R$ 48 milhões prove-
niente de propinas que estavam 
depositados em contas nas 
Bahamas. O procurador Diogo 
Castor de Mattos, integrante 
da força-tarefa da Lava Jato no 
MPF, disse que Ferreira fez a re-
gularização dos recursos ilícitos 
no fi nal do ano passado. “Ele 
declarou que esses valores, em 
tese, teriam sido angariados da 
venda de um imóvel, pagou tri-
buto de cerca de R$ 14 milhões 
e, dessa forma, ‘esquentou’ o 
dinheiro que, certamente, tem 
origem em propina proveniente 

O MPF não descarta que a prática tenha sido replicada por 

outros agentes criminosos.

Cerca de 75 mil refugiados e 
migrantes, entre eles aproxima-
damente 24,6 mil crianças, na 
Grécia, na Bulgária, na Hungria 
e nos Balcãs estão em risco de 
sofrer transtornos mentais por 
estarem vivendo em um estado 
prolongado de “limbo”, sem 
situação defi nida. O alerta é do 
Unicef. A diretora regional na 
Europa, Afshan Khan, chamou 
a atenção para o fato das mu-
lheres e crianças nesses locais 
não verem seus maridos e pais 
há meses ou até anos.]

A maioria dos solicitantes de 
asilo nesta situação não sabem 
quando ou se terão permissão 
para seguir adiante. A condi-
ção é especialmente difícil 
para mães sozinhas e crianças 
que estão sem poder sair da 
Grécia ou dos Balcãs, espe-
rando para reunirem-se com 
parentes em outros países da 
UE. Segundo Afshan Khan, 
o “processo de reunifi cação 
familiar é lento e seu resultado 
é incerto”. Ela alertou que essa 
incerteza que pode causar 
muita “angústia emocional e 
ansiedade” a famílias e, prin-
cipalmente, crianças. 

No entanto, com o fecha-
mento de fronteiras em 2016 

Menina síria refugiada na Grécia, aguarda o andamento de 

processo de reunifi cação familiar.

Um jogador de futebol da Sapu-
caiense, de Sapucaia do Sul (RS), 
foi preso na tarde de quarta-feira 
(3) durante uma partida da segunda 
divisão do Campeonato Gaúcho. O 
atacante reserva Marlon Natanael, 
21, foi abordado pelas autoridades 
após 15 minutos de jogo, no Estádio 
Arthur Mesquita Dias.

O delegado da 2ª Delegacia de 
Polícia de Porto Alegre, Cesar 
Carrion, afi rmou que o jogador 
tem quatro mandados de prisão 
preventiva em aberto. Um deles 

por participar do sequestro de uma 
mulher que saía do shopping Bour-
bon Ipiranga, em outubro do ano 
passado, para realizar saques.

O jogador chegou à delegacia em 
Porto Alegre para prestar depoi-
mento por volta das 16h00. “Eu sou 
jogador de futebol, eu nego tudo, sou 
jogador de futebol”, afi rmou, quando 
questionado por jornalistas sobre o 
crime. A Polícia Civil deve indiciar 
o jogador por receptação, sequestro 
relâmpago e extorsão mediante se-
questro (ANSA/COM ANSA).

O presidente Michel Temer 
autorizou o Ministério do Es-
porte a liberar recursos para 
um projeto que prevê reformas 
na Arena Condá, estádio do 
município de Chapecó (SC) 
usado para partidas disputadas 
pela Chapecoense. O anúncio 
foi feito pelo governador de 
Santa Catarina, Raimundo 
Colombo, e pelo prefeito da 
cidade, Luciano Buligon, após 
encontro com o presidente no 
Palácio do Planalto.

Segundo Colombo e Buligon, 
a previsão é de que sejam ne-
cessários R$ 15,5 milhões para 
a construção de uma cobertura 
na ala leste do estádio e para 
a melhoria da ala sul. Também 
está prevista a construção de 

um memorial dedicado à delega-
ção da Chapecoense, vítima do 
acidente aéreo ocorrido em 29 
de novembro último. Queremos 
guardar a memória dessa equipe, 
que foi símbolo de tantos atos de 
solidariedade”, disse o prefeito. 

As obras devem ser conclu-
ídas no segundo semestre de 
2018. “Tivemos do presidente a 
sinalização de uma liberação de 
R$ 10 milhões ainda em 2017. 
Mais R$ 5,5 milhões serão libe-
rados em 2018”, acrescentou. 
De acordo com o governador 
Raimundo Colombo, a liberação 
desses recursos só foi possível 
após a articulação de parlamen-
tares do PSD, que abriram mão 
de parte dos recursos destina-
dos às suas emendas (ABr).

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, visitará o 
Vaticano, Israel e a Arábia Saudita 
em sua primeira viagem ao exterior, 
no fi nal deste mês de maio, além 
de participar, como previamente 
confi rmado, das cúpulas da Otan e 
do G7, respectivamente na Bélgica 
e na Itália. Será a primeira excursão 
internacional do novo presidente 
americano desde que ele chegou à 
Casa Branca, em 20 de janeiro. 

Até agora, só estava confi rmada 
a presença de Trump na reunião da 
Otan,  em Bruxelas, no próximo dia 
25, e na cúpula de líderes do G7, 
nos dias 26 e 27, na Sicília. Uma 

delegação americana foi na semana 
passada a Israel para preparar uma 
futura visita de Trump, que, segun-
do as fontes do governo, também 
terá escala na Arábia Saudita. 

Quanto à visita ao Vaticano, 
Trump disse em abril que tinha 
“muita vontade” de se reunir com o 
papa Francisco, depois que a Casa 
Branca anunciou que iria tentar 
marcar um encontro do presidente 
com o pontífi ce. Na semana passa-
da, Francisco comentou que não 
sabia se Trump tinha solicitado 
uma audiência com ele no Vaticano, 
mas que estava disposto a recebê-lo 
(Agência EFE).

Trump visita Papa Francisco na sua primeira viagem como 

presidente.
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Divulgação

Alvo da Lava Jato usou 
Lei de Repatriação para 

lavar dinheiro de propina
Pelo menos um dos alvos da Operação Asfi xia, 40ª fase da Operação Lava Jato, defl agrada ontem (4), 
usou a Lei de Repatriação para lavar dinheiro de propina, segundo o Ministério Público Federal (MPF)

As investigações contabili-
zaram ao menos 15 contratos 
usados para pagamento de pro-
pina envolvendo as empresas de 
consultoria Liderrol e Arxo, que 
também foram alvos da operação. 
A PF afi rmou que estes con-
tratos foram revelados durante 
a delação premiada de Edison 
Krummenauer, ex-gerente de 
Empreendimentos da área de Gás 
e Energia da Petrobras. Além de 
Marcio, foram presos ex-gerente 
da Petrobras, Maurício de Oliveira 
Guedes, e dois representantes 
das empresas Liderrol e Akyzo, 
Marivaldo do Rozário Escalfoni e 
Paulo Roberto Gomes Fernandes. 
A PF informou que os quatro 
serão levados a Curitiba ainda 
nesta quinta-feira.

O nome desta nova fase da 
Operação Lava Jato – Asfi xia 
– é referência à tentativa de 
cessar as fraudes e o desvio de 
recursos públicos em áreas da 
estatal destinadas à produção, 
distribuição e comercialização 
de gás combustível (ABr).

da Petrobras”, contou Mattos. 
O MPF não descarta que a 

prática tenha sido replicada 
por outros agentes criminosos. 
“Eles usaram a legislação para 
lavar dinheiro. Isso é usar a 
lei para legalizar corrupção. 
Precisamos combater essa 
prática e abrir a caixa-preta da 

Lei de Repatriação”, afi rmou 
o procurador da República, 
Carlos Fernando dos Santos 
Lima. Ele também destacou a 
“ousadia” dos criminosos, que 
receberam pagamentos de pro-
pina até meados de 2016, em 
pleno andamento da Operação 
Lava Jato.

24,6 mil crianças refugiadas em 
risco de transtornos mentais

e a implementação da chamada 
declaração UE-Turquia, outros 
integrantes da família que se-
guem em busca dos homens 
adultos estão sendo retidos em 
países de trânsito, onde devem 
solicitar a reunificação. Se-
gundo o Unicef, o processo de 
reunifi cação familiar leva entre 
10 meses e dois anos. A agência 
da ONU e seus parceiros na 
Grécia estão monitorando a 
saúde mental e depressão entre 
mães e crianças nesta situação e 
oferecem apoio psicossocial.

Para a diretora Afshan, 

manter as famílias juntas é a 
melhor forma de garantir que 
as crianças estejam protegidas 
e, por isso, o processo de reu-
nifi cação para menores é tão 
importante. Em 2016, cerca 
de 5 mil pedidos de reunifi ca-
ção familiar foram feitos a par-
tir da Grécia, 700 destes por 
crianças desacompanhadas 
ou que haviam sido separadas 
de seus responsáveis. Destes 5 
mil, apenas 1.107 requerentes 
chegaram ao país de destino 
até o fi m do ano passado (ONU 
News).

Trump vai ao Vaticano, 
Israel e Arábia Saudita

Temer autoriza recursos 
para memorial em Chapecó

Polícia invade campo e prende 
jogador durante partida

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020242-21.2016.8. 26.0001 O MM. Juiz de Direito
da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Roseni Ferreira De Almeida, CPF 136.015.528-76, que nos autos da ação de
Cumprimento de sentença, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ/MF
Nº 47.686.555/0001-00, foi determinada sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 19.309,83 (Nov/2016), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios
de 10%, bem como de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para garantia da execução,
nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV do CPC. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Em caso de revelia, 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 08 de Fevereiro de 2017.                                              (05 e 06)

Chusma Indústria e Comércio de Plásticos EIRELI - EPP., torna público que solicitou
à Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ atividade:
fab. de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente,
sito à Av. Miro Vetorazzo, 810, Demarchi, SBC, SP.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000252-57.2013.8.26. 0704/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Antonio Jesus Lores Jarabo, RG 2.628.009, CPF/MF nº 028.106.468-72, que nos
autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.463,41 (11/
2016), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07/03/2017.                               (05 e 06)
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CUT e a hora do adeus
“Sindicatos brasileiros 

são como paquidermes 

entardecidos - pesados e 

ultrapassados”
 

O fim da contribuição 
sindical vai resultar 
no extermínio dessa 

montanha de sindicatos que 
há hoje no Brasil. Com o tér-
mino dessas taxas impositivas, 
outras e novas lideranças, rele-
vantes, atuais, para realmente 
defenderem a classe e não os 
próprios interesses, irão apa-
recer e esse será apenas um 
dos benefícios.

A forma com que era estru-
turada a questão, até mesmo 
com a ligação de boa parte a 
partidos políticos, impacta de 
forma negativa lideranças jo-
vens e idealistas. Infelizmente, 
com o tempo, essas entidades 
de classe fi caram estagnadas 
e, aos poucos, foram perdendo 
o seu real propósito. O traba-
lhador acaba se tornando um 
penduricalho desnecessário 
porque acabam olhando so-
mente para si e não para as 
necessidades do empregado 
e para o mercado ao qual ele 
pertence. 

Olham para os espelhos 
quando deveriam se preocupar 
com as janelas. 

Além desses fatores, é pos-
sível notar que há uma grande 
demagogia não só dos sindica-
tos. Muitos advogados traba-
lhistas defendem a CLT, que 
data de 1940, mas pouco se fala 
que essas leis não atendem a 
nova dimensão que o trabalho 
tomou tão pouco dos trabalha-
dores. Essas normas são ver-
dadeiros empecilhos para que 
o colaborador possa negociar 
as suas horas trabalhadas, e, 
em contrapartida, aprisiona o 
empreendedor. 

Não é à toa que o Brasil tem 
índices baixíssimos de empre-
endedorismo, afetando a taxa 
de emprego e o crescimento 
do país como um todo. 

A defesa cega e ultrapassada 

da CLT limita o crescimento. 
Quer uma prova? Afi nal, do 
que se tratou a mobilização 
da última sexta-feira? Apenas 
para reivindicar a manutenção 
do imposto sindical. A luta 
contra as supostas reformas foi 
apenas cortina de fumaça. Em 
tempo: o país possui o maior, 
e mais vergonhosa quantidade 
de sindicatos que se valeram da 
reforma trabalhista para milita-
rem a favor do imposto. 

Vale lembrar que o sindica-
lismo possui a sua importância 
dentro do panorama de uma 
democracia saudável, e não 
importa o direcionamento 
ideológico com a conjuntura 
do momento. Mas, do jeito que 
está, com conceitos confusos 
de “justiça social”, mais atrapa-
lha do que ajuda o país. 

Outro ponto pouco aborda-
do: temos que acabar com o 
sindicato único por categoria. 
Isso é uma excrecência de-
mocrática contemporânea. 
Tenho a certeza de que tanto 
o fi m da reforma trabalhista 
como o imposto sindical são 
as melhores coisas que podem 
acontecer para o trabalhador 
brasileiro.

Pelo ponto de vista do ma-
rketing e gerenciamento de 
imagem, essa greve foi um 
verdadeiro tiro no pé, porque 
prejudicou o trabalhador mais 
pobre, aquele que ainda atua 
na informalidade. Afi nal, ele 
não tem os muitos benefícios 
daqueles que estavam na rua 
protestando, sem contar o 
vandalismo. 

Cada vez mais a CUT e 
similares se distanciam da 
realidade porque almejam uma 
imposição na marra, o que não 
acontece.

(*) - Professor da ESPM, 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 (*)

A - Revitalização de Avenida
Os 4.600 metros da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das mais impor-
tantes vias da cidade de São Paulo, será toda revitalizada pela Smart Fit, 
maior rede de academias da América Latina. O projeto terá duração de 
36 meses, a partir deste sábado (6), às 10h30, quando acontece o evento 
de “corta-faixa”, com a presença do prefeito João Doria e do fundador da 
Smart Fit, Edgard Corona, convidados e autoridades. Entre as melhorias 
previstas está a manutenção de todos os canteiros com o plantio de novas 
fl ores, colocação de novos cestos de lixo personalizados, bicicletários que 
terão formatos de dumble, placas indicativas de distância percorrida e 
placas de adoção de áreas verdes. Informações: (www.smartfi t.com.br).

B - Realize seu Sonho
Realizar uma festa inesquecível, conhecer um local exclusivo, ter acesso a 
um produto muito desejado antes de todo mundo, conhecer de perto seu 
ídolo. Bespoke Life, que já realizou sonho de inúmeros clientes, nasceu 
com a missão de realizar o seu sonho, não importa qual seja. Entre os 
exemplos estão idas a lojas famosas antes de abrirem para o público, 
jantares especiais em meio à selva africana e estadias em pousadas 
superexclusivas. Cada pessoa tem seu desejo especial e a empresa usa 
a expertise de mais de 170 fornecedores testados e homologados para 
realiza-lo. Saiba mais em (www.bespokelife.com.br) tel. 99598-5199.  

C - Concessões e PPP
Entre os próximos dias 16 e 18, o Instituto de Inovação e Tecnologia realiza 
o curso ‘Concessões e PPP: Fundamentos e Desafi os Atuais’ destinado a 
transmitir dados e informações sobre essas duas modalidades de inves-
timento em infraestrutura. No Brasil, a retomada dos projetos e obras 
desse segmento que vem sendo anunciados desde 2015 devem mobilizar 
cerca de R$ 30 bilhões em recursos do governo nos próximos anos. É 
direcionado a profi ssionais, empresários, investidores e fi nanciadores, 
além de pesquisadores da academia de várias áreas de conhecimento 
envolvidas na elaboração, análise, acompanhamento e avaliação de 
projetos de longo prazo. Informações: (www.isitec.org.br).

D - Odontologia do Esporte
Nos próximos dias 18 e 19, a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas  
promove o 2º Congresso Internacional de Odontologia do Esporte, na 

sede da entidade, à Rua Voluntários da Pátria, 547 – Santana. Multi-
disciplinar, o evento reúne profi ssionais de Medicina, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Educação Física e Odontologia, tanto do Brasil quanto de 
outros países, como Itália e Canadá. O objetivo é mostrar que estar em 
dia com a saúde bucal leva o atleta a atingir um melhor desempenho. 
Isso é válido não só para atletas de elite e profi ssionais, mas também 
para todo indivíduo que pratica esporte regularmente. É voltada para o 
conhecimento, prevenção e tratamento das lesões e doenças do sistema 
estomatognático na prática esportiva. Informações: (http://www.apcd.
org.br/odontoesporte/).

E - Diversidade e Inclusão
Nos dias 27 e 28 de junho, no Auditório Dow Brasil, Av. Nações Unidas, 
14171, acontece a 3ª edição do Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão. 
Com um formato inovador, o evento promove debates signifi cativos, 
trazendo um conteúdo de alta qualidade com um time de palestrantes 
comprometidos em fazer a diferença no mundo. Com a apresentação 
de cases de sucesso, painéis com experiências práticas e dinâmicas de 
grupo, o evento vai tratar sobre como as empresas têm direcionado foco 
em ações e estratégias de diversidade e inclusão, agregando valor para 
além das fronteiras da organização e lançando um novo olhar sobre as 
transformações organizacionais. Informações e inscrições: tel. 2389-1161 
ou (contato@ckzeventos.com.br). 

F - Mercado de Capitais 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realiza, no próximo 
dia 17, o evento internacional ‘O Ecossistema para a Promoção do Cres-
cimento de Negócios de Alto Impacto Social Conexão Estados Unidos 
– Brasil’, das 8h30 às 13h00, no Auditório Itaú BBA, com capacidade 
para 200 pessoas. O encontro reunirá lideranças dos Estados Unidos e 
do Brasil para promover um diálogo sobre iniciativas bem-sucedidas, 
aprendizados, desafi os e oportunidades de ações para a valorização e o 
crescimento de negócios de alto impacto social no país. Os palestran-
tes atuam nas esferas pública e privada de ambos os países. Inscrições 
gratuitas e programação em: (http://inovacapital.net.br/). 

G - Café Contábil 
No próximo dia 24 (quarta-feira), o Sindicato dos Contabilistas de 
São Paulo realiza o primeiro encontro do Café Contábil em 2017. 

Combinação entre a apresentação de palestras e o café da manhã, a 
iniciativa é desenvolvida para proporcionar integração e capacitação 
dos profi ssionais da Contabilidade. O encontro acontece às 8h30, na 
sede social da Entidade. Na ocasião serão apresentadas as “Novas Re-
gras para o Simples Nacional 2018”, proporcionando aos participantes 
uma visão global das mudanças promovidas pela Lei Complementar 
nº 155, que entrarão em vigor em janeiro de 2018 para empresas 
optantes do Simples Nacional. Inscrições e mais informações: (www.
www.sindcontsp.org.br).

H - Orgânico na Praça
No próximo dia 20, sábado, a partir das 11h00, acontece a primeira 
edição do Orgânico e Natural na Praça, na Pracinha Oscar Freire (Rua 
Oscar Freire, 974). Vinte marcas de produtos orgânicos, saudáveis 
e naturais vão oferecer degustação gratuita de seus produtos para o 
público em geral. A ideia do evento é difundir a cultura da alimenta-
ção e hábitos mais saudáveis entre a população. O evento antecipa 
algumas das novidades que serão apresentadas ao mercado e aos 
consumidores nas feiras Bio Brazil Fair, que acontecem no pavilhão 
da Bienal do Ibirapuera de 7 a 10 de junho. Mais informações tel. 
2226-3100.

I - Projetos Socioambientais
A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 
apoio do Instituto Socioambiental Invepar, lança o terceiro Edital 
de Seleção de Projetos Socioambientais do GRU Airport 2017, que 
prioriza projetos voltados para as áreas de vulnerabilidade social com 
foco no desenvolvimento socioambiental e econômico das comuni-
dades vizinhas ao aeroporto. Poderão ser inscritos projetos novos 
ou em andamento com foco na Educação, Geração de Emprego e 
Renda, Arte e Cultura, Meio Ambientee, Esporte, tendo o  Empre-
endedorismo e Apoio à Gestão Pública como temas transversais. 
São priorizados projetos de investimento em infraestrutura e/ou 
equipamentos. Inscrições gratuitas e mais informações estão no site: 
(www.gru.com.br). 

J - Feira de Empreendedorismo 
A Incubadora de Negócios ESPM SP realiza, no próximo dia 10 
(quarta-feira), a 9ª edição da Feira de Empreendedorismo com o 
objetivo de promover os projetos dos alunos de diferentes cursos e 
disciplinas. O evento será realizado das 9h00 às 12h00, no campus da 
Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana. São esperadas mais de 100 
pessoas, entre investidores, angels e demais interessados que poderão 
conhecer todos os projetos desenvolvidos por estudantes do 5º, 6º 
e 7º semestres, dos cursos de graduação em Administração, Design, 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e 
TECH. Haverá ainda uma votação dos melhores cases apresentados. 
Informações: tel. 5085-6709.

A - Revitalização de Avenida
Os 4.600 metros da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das mais impor-

sede da entidade, à Rua Voluntários da Pátria, 547 – Santana. Multi-
disciplinar, o evento reúne profi ssionais de Medicina, Fonoaudiologia,
Fisioterapia Educação Física e Odontologia tanto do Brasil quanto de

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), na cidade 
de São Paulo, encerrou abril em 
alta de 0,61% ante 0,14% em 
março, elevando a taxa acumu-
lada desde janeiro em 0,99% e, 
nos últimos 12 meses, de 3,71%. 
Essa elevação foi puxada pelo 
grupo alimentação que subiu 
de 0,34% para 1,12%.

A segunda maior pressão 
sobre o orçamento doméstico 
das famílias com renda entre 
um e dez salários mínimos foi 
constatada no grupo habitação 
(de 0,19% para 0,44%), seguida 
pelo grupo saúde (de 0,72% 
para 1,66%). No grupo despesas 
pessoais, a taxa acelerou de 
0,17% para 0,48%.

Em transportes, houve rever-
são da queda de 0,17% para uma 
alta de 0,48% e, no grupo educa-
ção, o índice ganhou mais força ao 
passar de 0,06% para 0,18%. Já 
em vestuário, a variação mostra 
uma relativa estabilidade, mas 
com ligeira diminuição de inten-
sidade de queda (de -0,04% para 
-0,02%) (ABr).

O percentual de famílias 
inadimplentes - com dívidas 
ou contas em atraso - no país 
fi cou em 24,1% em abril. A 
taxa é superior às observadas 
em março passado (23,7%) 
e em abril de 2016 (23,2%). 
Esse é o maior percentual 
registrado pela Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), desde setem-
bro do ano passado (24,6%).

O percentual de famílias 
que não terão condições de 
pagar suas contas ou dívidas 
chegou a 9,7% em abril. A 
taxa é inferior aos 9,9% de 
março, mas superior aos 8,2% 
de abril de 2016, segundo a 
pesquisa. O percentual de 
endividados (em atraso ou 
não) fi cou em 58,9% em abril 
deste ano, taxa acima dos 

Com isso, a empresa de-
cidirá sobre a aquisição 
de áreas do pré-sal e não 

será mais obrigada a ser opera-
dora única. O novo sistema de 
participação da companhia foi 
publicado no Diário Ofi cial da 
União, no decreto do presidente 
Michel Temer sobre o direito 
de preferência da estatal para 
atuar como operadora.

A companhia terá 30 dias para 
manifestar seu interesse em 
participar dos blocos a serem 
ofertados. “Esta manifestação 
deverá conter a relação dos blo-
cos de interesse da companhia 
e o percentual de participação 
pretendido. Depois disso, o 
CNPE proporá quais blocos 
deverão ser operados pela 
Petrobras, indicando sua par-
ticipação mínima no consórcio, 

A companhia terá 30 dias para manifestar seu interesse em 

participar dos blocos a serem ofertados.

Arquivo/ABr
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Petrobras terá direito de preferência 
para produção no pré-sal

A Petrobras pode exercer o direito de preferência como operadora nos consórcios para exploração e 
produção de blocos sob o regime de partilha de produção

mínimo estabelecido no edital, a 
Petrobras será obrigada a com-
por o consórcio com o licitante 
vencedor. Na outra alternativa, 
se o percentual for superior ao 
percentual mínimo estabeleci-
do no edital, a Petrobras terá 
a escolha de compor ou não o 
consórcio. 

Desde que assumiu a presi-
dência da Petrobras, em maio 
do ano passado, Pedro Paren-
te, defende a possibilidade da 
companhia exercer o direito 
de escolha na aquisição dos 
blocos a serem contratados no 
regime de partilha, especial-
mente, por causa da situação 
fi nanceira da companhia. Para 
ele, a exigência impedia a em-
presa de escolher as opções 
que atendessem melhor ao seu 
interesse (ABr).

que não poderá ser inferior a 
30%”, informou a Petrobras por 
meio de nota.

Caso a Petrobras resolva 
buscar o direito de preferência, 

poderão ocorrer duas alternati-
vas. Na situação do percentual 
do excedente em óleo da União, 
ofertado no leilão, para a área 
licitada ser igual ao percentual 

Número de inadimplentes 
cresceu no país em abril

57,9% de março deste ano, mas 
abaixo dos 59,6% de abril do 
ano passado.

De acordo com a CNC, 76,6% 
das dívidas são com cartão de 
crédito. Também são importan-
tes fontes de endividamento os 
carnês (15,3%), fi nanciamen-

tos de carro (10,6%), crédito 
pessoal (9,9%) e fi nanciamen-
to de casa (8,1%). O tempo 
médio de comprometimento 
de dívidas entre os devedores 
é de 7,1 meses. A parcela mé-
dia de comprometimento dos 
salários é de 30,2% (ABr).

Infl ação em 
São Paulo é

de 3,71% em 
12 meses

Entre janeiro e abril, o Brasil teve queda de 30,3% 
no número de recuperações judiciais requeridas em 
relação aos quatro primeiros meses de 2016. Foram 
398 solicitações no primeiro quadrimestre de 2017 
contra 571 no mesmo período do ano passado. Os 
dados são do Indicador Serasa Experian de Falências 
e Recuperações.

As micro e pequenas empresas seguem liderando o 
ranking de solicitações de recuperação judicial, com 
249 pedidos no acumulado no ano. Em igual intervalo 
de 2016, haviam sido registradas 327 solicitações de 
recuperação. Já as médias empresas foram respon-
sáveis por 94 pedidos entre janeiro e abril/2017 (149, 
entre janeiro e abril/2016) e as grandes empresas 

acumularam 55 pedidos no período este ano e 95 no 
mesmo período de 2016.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, 
a retomada gradual do crescimento da economia com-
binada com a redução das taxas de juros e da infl ação, 
estão contribuindo para diminuir a quantidade de 
pedidos de recuperação judicial no país. O indicador 
também apontou que, entre janeiro e abril/2017 foram 
requeridos 500 pedidos de falências, número 4,4% 
inferior ao apurado no mesmo período do ano anterior, 
quando ocorreram 523 solicitações. Em abril de 2017, 
ocorreram 106 pedidos de falência requerida, decrés-
cimo de 34,2% em relação a março/2017 (161) e de 
19,7% em relação a abril de 2016 (132) - (Serasa).

Queda nas recuperações judiciais chega a 30% O Brasil vai começar a importar 
energia do Uruguai a partir deste 
mês. O Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico informou que 
nesta semana está prevista a im-
portação de cerca de 50 megawatts 
médios pela conversora de Rivera, 
cidade uruguaia na fronteira com o 
Brasil. A quantidade de energia que 
pode ser importada do Uruguai será 
avaliada a cada semana, de acordo 
com a necessidade e o preço do 
produto no país vizinho.

Segundo a ministra de Indústria 
do Uruguai, Carolina Cosse, a partir 

do próximo dia 11, a energia será 
transferida por meio de uma estação 
que a empresa estatal uruguaia de 
energia, UTE, tem na cidade de 
Melo, capital do estado de Cerro Lar-
go, também na fronteira. O comitê 
informou que o risco de défi cit de 
energia em 2017 é igual a 0,7% para 
o subsistema Sudeste/Centro-Oeste 
e de zero para o Nordeste.

A troca de energia com países 
vizinhos é feita de forma rotineira. 
O Brasil também tem acordos com 
a Argentina para a compra e venda 
de energia (ABr).

Brasil começa a importar 
energia do Uruguai
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Necessidade e 
oportunidade para 
uma Assembleia 

Constituinte exclusiva

A situação política do 

Brasil é extremamente 

grave, isto é fato notório 

e incontestável

E, o mais preocupante, é 
que não se percebe ne-
nhum sinal de mudança, 

notadamente por parte das 
lideranças político-partidárias 
que chegaram a elevado grau 
de comprometimento a ponto 
de todos os absurdos que cor-
rem serem aparentemente ig-
norados, minimizados. Os fatos 
decorrentes da Operação Lava 
Jato são provas da lastimável 
subversão de valores éticos, 
morais e políticos.

A realidade é que o país 
chegou ao “fundo do poço”, e 
como está não pode continuar. 
Todavia, as perspectivas de 
mudanças, de recuperação, 
não sinalizam para uma saída 
porque as próprias lideranças 
que poderiam agir politicamen-
te nesse sentido não demons-
tram nenhuma vontade, pas-
sando clara mensagem de que 
isso tudo leva ao encontro de 
seus propósitos. Temos visto 
nomes de destaque envolvidos 
em corrupção e negociatas. 

Praticamente todos os parti-
dos de expressão se encontram 
sob investigação, assim como 
seus principais integrantes, 
líderes e dirigentes. Portanto, 
qualquer esforço de recupera-
ção moral e ética é impossível 
com essa classe ora dominante. 
A solução está em um grande 
pacto, um movimento social 
que congregue todas as perso-
nalidades decentes e interes-
sadas em dar um basta.

Para isto é importante o 
apoio dos movimentos sociais 
bem intencionados – que são 
muitos – com reconhecido 
trabalho de aglutinação da so-
ciedade que não mais suporta 
esta calamidade nacional. É 
preciso banir os maus políti-
cos e falsos líderes, é urgente 
passar o país a limpo, evitando 
o risco de se tornarem mais 
frequentes comentários insi-
nuando a necessidade da volta 
dos militares. 

Portanto, é urgente uma 
radical tomada de posição em 
favor do Brasil; radical, porém 
dentro dos princípios que re-
gem o Estado democrático. A 
solução é a convocação, eleição 
e instalação de uma Assem-
bleia Nacional Constituinte 
exclusiva e soberana para dar 
novo ordenamento ao país. 
Será uma saída democrática 

e institucional para superar 
o impasse em que o país está 
mergulhado e que tanto mal 
causa à Nação. 

Somente uma Constituinte 
soberana tem a legitimidade 
para efetivamente promover 
as reformas, principalmente a 
Política e Eleitoral, a Tributá-
ria, Trabalhista, Previdência 
Social e do Judiciário. Tenho 
pregado, ainda antes de o 
descalabro haver se instalado, 
que a saída é efetivamente 
uma Assembleia Constituinte 
e percebo que ultimamente o 
tema vem ocupando espaço 
na discussão nacional. Deve 
ficar claro que não será uma 
Constituinte formada por 
este Congresso, mas sim uma 
Assembleia isenta, específica 
e exclusiva para dar uma nova 
Carta Magna. 

Penso que os constituintes 
devam ser indicados entre no-
táveis nas áreas mais sensíveis, 
representantes referendados 
pelas nossas principais enti-
dades representativas do em-
presariado, dos magistrados, 
do Ministério Público, dos pro-
fissionais liberais, cientistas, da 
saúde, da administração, dos 
sindicatos organizados e dos 
partidos constituídos – enfim, 
um colegiado de alta represen-
tatividade. 

Acredito que este projeto é 
possível, o momento é opor-
tuno e a sociedade brasileira 
tem se revelado interessada e 
participativa. Todavia, é indis-
pensável que o movimento pela 
Assembleia Constituinte seja 
de iniciativa da sociedade civil 
organizada com firme trabalho 
de persuasão junto ao Congres-
so Nacional, a que cabe decidir 
pela instalação e certamente 
haverá resistência. 

Os políticos estão mais preo-
cupados em reforçar privilé-
gios e corporativismo como se 
observou em recente conluio 
sob pretexto de “defender e 
salvar a classe” pressionada 
pelas ações da Lava Jato; ou, via 
Reforma Política, a tentativa de 
adoção das listas fechadas, que 
servem apenas para perpetuar 
caciques e impedir a ascensão 
de novas lideranças. 

Enfim, essa é a saída, é a 
oportunidade que não pode 
ser perdida, devendo-se apro-
veitar o clima, o momento, as 
condições. Do contrário tudo 
continuará na mesma, ou tal-
vez pior.

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da 

Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

O texto, que segue agora 
para a análise da Câma-
ra, modifica o Estatuto 

da Criança (ECA), ampliando 
para pessoas entre 18 e 26 
anos as regras do estatuto. 
Atualmente, o limite é 21 anos 
de idade.

A medida, aprovada em 
caráter terminativo, consta 
do substitutivo apresentado 
pelo senador José Pimentel 
(PT-CE), relator do projeto de 
autoria do senador Aécio Neves 
(PSBD-MG). Para Pimentel, a 
atual redação do ECA não im-
põe punições “proporcionais” 
as circunstâncias e a gravidade 
da infração cometida pelo ado-
lescente infrator, nem as cir-
cunstâncias e as necessidades 
do jovem e da sociedade.

Tempo de internação aumenta para prátrica de crime hediondo.

O presidente da comissão 
especial que analisa a reforma 
da Previdência na câmara, de-
putado Carlos Marun (PMDB-
MS), disse ontem (4) que 
retomará os trabalhos da co-
missão na próxima terça-feira 
(9). Segundo Marun, todos os 
destaques devem ser votados 
na própria terça. A comissão 
ainda precisa avaliar dez dos 
13 destaques apresentados 
pelas bancadas.

Na quarta-feira (3), a co-
missão aprovou o texto-base 
da reforma e, em seguida, 
começou a analisar os desta-
ques da proposta. No entanto, 
o plenário foi invadido por um 
grupo de agentes penintenci-
ários e a sessão foi encerrada. 
Os agentes pleiteiam o direito 
de acesso ao benefício da apo-
sentadoria com limite de idade 
reduzido assim como foi feito 
com os policiais federais e, 
posteriormente, com policiais 
legislativos.  

Para Marun, a reivindicação 
é justa, dado o alto grau de 
risco a que estão submetidos 
os agentes penitenciários em 
sua rotina de trabalho. Mas, a 

Deputados no momento em que aprovaram texto-base da 

Reforma da Previdência Social, por 23 votos a 14.
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O ex-presidente Lula não 
precisará comparecer às audi-
ências em que 87 testemunhas 
de defesa serão ouvidas pelo 
juiz federal Sérgio Moro, na 
ação penal em que é réu no 
âmbito da Operação Lava Jato. 
A decisão foi tomada  pelo TRF 
da 4ª Região, após pedido feito 
pela defesa do ex-presidente. 
Há duas semanas, Sérgio Moro 
havia determinado que Lula 
estivesse presente durante 
os depoimentos de todas as 
87 pessoas, dentre elas os ex-
diretores da Polícia Federal, 
Luiz Fernando Correa e Paulo 
Lacerda, além do ex-ministro 
da Controladoria-Geral da 
União, Jorge Hage.

De acordo com o juiz federal 
Nivaldo Brunoni, que aceitou o 
habeas corpus da defesa de Lula 
em substituição ao desembar-
gador João Pedro Gebran Neto, 
o acompanhamento pessoal do 
réu em audiências de testemu-
nhas é “mera faculdade legal” 
e pode ser feito pela própria 

A decisão foi tomada pelo TRF da 4ª Região, após pedido feito 

pela defesa do ex-presidente.

Câmara repudia 
ato de agentes 
penitenciários 

O presidente em exercício 
da Câmara, Fábio Ramalho, 
criticou a invasão da Casa 
promovida por agentes peni-
tenciários contrários à exclusão 
da categoria em dispositivo da 
reforma da Previdência que 
trata de aposentadoria espe-
cial. “A Câmara repudia com 
veemência os atos de violência 
durante a votação do relatório 
da reforma da Previdência na 
comissão especial. A Polícia Le-
gislativa vai instaurar inquérito 
para identificar os invasores e o 
uso de artefatos explosivos e de 
outras naturezas, que têm sua 
entrada proibida nas dependên-
cias da Casa”, disse.

Fábio Ramalho, primeiro 
vice-presidente da Câmara, 
ocupa interinamente a pre-
sidência em razão de viagem 
oficial do presidente Rodrigo 
Maia ao Líbano. Após ler nota 
em que condena a invasão, ele 
ressaltou que a Polícia Legisla-
tiva só atuou de forma a conter 
os invasores. “A Câmara não 
vai tolerar o cerceamento de 
seus trabalhos a partir de mé-
todos violentos e desordeiros”, 
afirmou.

O relator da proposta, de-
putado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), havia incluído esses 
servidores no trecho sobre po-
liciais civis, que se aposentarão 
aos 55 anos. Depois, voltou 
atrás, o que causou revolta nos 
agentes penitenciários. O chefe 
substituto do Departamento de 
Polícia Legislativa da Câmara, 
Suprecílio Barros, afirmou 
que serão investigados e iden-
tificados todos os invasores. 
Ele disse afirmou que muitos 
agentes penitenciários estavam 
armados e portando artefatos 
explosivos para uso exclusivo 
em áreas externas.

O presidente do Sindicato 
Nacional dos Servidores Peni-
tenciários, Fernando Anuncia-
ção, defendeu que o governo 
reconheça o erro de retirar 
a categoria das regras para 
aposentadoria especial. Ele 
reconheceu, contudo, que os 
agentes também erraram em 
invadir a comissão da Câma-
ra. “Fazemos mea-culpa, mas 
o governo também tem que 
admitir sua culpa, porque não 
pode brincar com uma catego-
ria como a nossa”, afirmou (Ag.
Câmara).
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Comissão amplia para oito anos 
tempo de internação de menor infrator
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia de três para oito anos 
o tempo de internação do adolescente condenado por conduta descrita na legislação como crime 
hediondo

ça no tempo de internação, o 
relator acrescentou ao ECA o 
regime especial de atendimento 
socioeducativo, que deverá ser 
cumprido em estabelecimento 
específico ou em ala especial, 
assegurada a separação dos 
demais internos. 

O texto prevê também, en-
tre as atividades no período 
de internação, a educação, o 
ensino fundamental, médio e 
profissionalizante. “O objetivo 
é fazer com que tenha, no mí-
nimo, um tempo para concluir 
o ensino fundamental e médio 
por meio de profissionalização 
e, com isso, essas crianças e 
adolescentes não dependerem 
mais da organização criminosa 
para a sobrevivência”, argu-
mentou Pimentel (ABr).

Ainda segundo o relator, 
o estatuto prevê “de forma 
genérica” a possibilidade de 
internação nos atos cometidos 
mediante violência e grave 

ameaça no cometimento de 
outras infrações graves, com 
período máximo de três anos 
e liberação compulsória aos 21 
anos de idade. Além da mudan-

Destaques da reforma da 
Previdência ficam para terça-feira

forma como foi feito o pedido foi 
determinante para a exclusão 
dos agentes da reforma. “Houve 
um debate que, estava sendo 
passada à sociedade uma men-
sagem de que o quebra-quebra 
promovido no Ministério da Jus-
tiça teria sido determinante para 
a inclusão dos agentes. Então, a 
mensagem que passamos é: na 
marra não vai. Não é possível”, 
afirmou.

Marun disse ainda que acha 
possível que o pleito seja aten-

dido por emenda no plenário. 
“Se as coisas se acalmarem, 
até porque acho o pleito justo, 
eu vejo caminho para que isso 
possa, no plenário, ter um re-
sultado favorável. Mas  repito: 
na marra não vai”, ressaltou. 
Sobre a segurança do Con-
gresso, Marun afirmou que o 
esquema deve ser avaliado e 
que os trabalhos da comissão 
teriam sido concluídos se o 
esquema tivesse realmente 
funcionado (ABr).

Tribunal dispensa Lula de 
comparecer aos 87 depoimentos

defesa, “sobretudo” quando 
o réu não reside “no local da 
sede do juízo onde tramita o 
processo”.

Ao aceitar a solicitação do 
advogado Cristiano Zanin 
Martins, Brunoni também 
lembrou que o juiz poderia 
recusar a realização de provas 
que se mostrarem irrelevantes 

ou protelatórias. “Não haveria 
óbice à limitação do número 
de testemunhas pelo magis-
trado. Não é razoável exigir 
a presença do réu em todas 
as audiências de oitiva de 
testemunhas, podendo o ex-
presidente ser representado 
pelos advogados”, afirmou o 
juiz, na decisão (ABr).

3ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037320-
10.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Cristina Inokuti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FREE LAC 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 13.539.190/0001-61; QUINTINO 
MELQUÍADES DE OLIVEIRA, CPF. 066.889.426-15 e MARILZA ALVES DE OLIVEIRA, CPF. 
043.265.746-07, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Dairy Partners Americas Brasil Ltda, para cobrança da quantia de R$ 805.159,96 (Jun/2013), 
oriundos das duplicatas vencidas e não pagas, conforme Contrato de Distribuição e Outras Avenças e 
seu respectivo aditamento, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito 
atualizado ou, reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, ou ainda, querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias (ar t. 738 
do CPC), sob pena de penhora e avaliação, para garantia da dívida. No caso de revelia, 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 28 de março de 2017. 

4ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE JOSEFA MARIA LUIZ, REQUERIDO POR ADELSON 
LUIZ - PROCESSO Nº1000581-73.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Meira Rocha de Freitas, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença datada de 28/09/2016, a seguir transcrita: Ante o exposto, julgo a ação procedente nos termos 
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a interdição de Josefa Maria Luiz, 
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do artigo 
4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, de acordo com a nova redação fornecida pela 
Lei nº 13.146/2015, e nomeio-lhe como Curador o filho, Adelson Luiz.” Transitou em julgado em 
24/10/2016. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de dezembro de 2016. 

Intimação Prazo 20 Dias. Processo nº 0001760-70.2017.8.26. 0007 Ao Dr. Alessander Marcondes
França Ramos, Juíz de Direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera - SP, na forma da lei, etc. Faz
Saber a Diosmar da Silva Campos, RG Nº 8.895.255, CPF/MF Nº 671.417.498-53, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 42.469,95, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,
IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. SP, 01 de Março de 2017.                                                                      (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0002377-19.2017.8. 26.0625 O MM. Juiz Substituto
da 1ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr. Guilherme de Siqueira Pastore, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Lina Soares Dos Santos, CPF nº 438.352.527-04, RG 29. 745.251-4, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 47.686.555/0001-00. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 16.394,67 (atualizada em fevereiro de
2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de Taubaté, aos 18 de abril de 2017.                                                                         (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias (processo principal 0012943-51.2011.8.26.0006) Cumprimento
de Sentença Nº 0005232-19.2016. 8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ªVC, do Foro Regional
VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Wanessa Mendes Rodrigues, CPF 329.204.528-27, RG 35.749.021-6 que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.035,94 (para julho de 2016),
que deverá ser devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. São Paulo, aos 28 de setembro de 2016.                                                                             (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009369-78.2016.8. 26. 0609 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da
Lei, Faz Saber a(o) Ana Rosa da Silva, R. Dezenove de Fevereiro, 400, APTO 41 BLOCO 01, Jardim
Iracema - CEP 06770-095, Taboão da Serra-SP, CPF 191. 839.868-20, RG 28778237, Intimação -
Prazo 20 dias - Processo. 0009369- 78.2016.8.26.0609. A Dr. Ruslaine Romano. Juíza de Direito da
2ªVC - Foro de Taboão da Serra- SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Ana Rosa Da Silva RG Nº
2877.8237, CPF/MF 191.839.868-20 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
requerida por União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$ 13.478,33, que deverá ser devidamente atualizado até a
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10
% (art.513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de
Taboão da Serra, aos 28 de março de 2017.                                                                                  (05 e 06)

3ª Vara Cível do Fórum VIII - Tatuapé - Comarca De São Paulo. Edital de Citação com o Prazo de 20
dias. Expedido no Processo de nº 1016497-29.2015.82.26.0008 - Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
(Cobrança de Alugueres sem Despejo) requerida por Mauricio Gomes em face de Antonia Leda Ferreira
Vieira. O MM. Juiz de Direito da 3ª VC, do Foro do Tatuapé / Comarca de SP, Dr. Luis Fernando Nardelli,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonia Leda Ferreira Vieira, CPF/MF,014.355.188-45 RG,12.924.545,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial (Cobrança de Alugueres sem
Despejo), por parte de Mauricio Gomes,RG-14.077.882-2,e CPF/MF-076.633.228-43, Alegando: que o
exequente é credor da executada da quantia de R$ 31.237,39 (trinta e um mil, duzentos e trinta e sete
reais e trinta e nove centavos) desde 03/2014 referente ao Contrato celebrado para a Locação de
Máquinas em 15 pagamentos no qual a executada pagou apenas R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos
reais), deixando de pagar as outras 14 parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não
conseguindo êxito do recebimento e encontrando-se a executada , em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação por Edital para que, no prazo de três (03) dias, efetue o pagamento da
dívida atualizada (CPC, art. 652, parágrafo 1º), cientificando-se de que poderá opor embargos no
prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), sob pena de
não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Não sendo
opostos embargos, para a executada, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 27 de Março do ano 2017.                   (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015818-47.2015. 8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Everly Rosaria De Souza RG 33.996.727-4, CPF 311.940.458-63 que
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.576,21,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2017.                                             (05 e 06)

Processo Nº 1044291-11.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª VC, do Foro Central
Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Edital de Citação Prazo
de 20 dias. Processo nº 1044291-11.2013.8.26.0100. A Doutora ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro da Capital, SP. Faz saber a JI HOON KIM, RG Nº
W199225LDPMAF, CPF/MF Nº 023.494.048-46 lhe foi proposta uma ação de Procedimento Monitória,
para o pagamento, de R$ 32.893,19, (Junho de 2013) representado pelo Contrato de Prestação de
serviços Educacionais firmado entre as partes, ou para que, no mesmo prazo, oponham embargos,
sob pena de, não o fazendo, converte-se o mandado inicial em executivo. 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 05 de abril de 2017.                                                                                               (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4002247-14.2013. 8.26. 0006 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Deborah Lopes, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS SHIMABUKURO, RG 12.781.378, CPF 045.815.288-95
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumária, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 38.965,26, referente às despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote
08 e 09 da Quadra FH, Loteamento Ninho Verde II em 26/07/1984. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida sua Citação, por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será
nomeado curador especial em caso de revelia. Nada mais. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 09/03/2017.                                                                     (05 e 06)
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NOTA 10. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
Imobilizado Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016 . em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015 em 2015 31/12/14
Equip. Instal. Industriais 9.763.315 619.789  (6.745) 346.072 8.804.199 68.736  - 39.285 8.696.178
Móv. Utens. e Instalações 501.201 12.777  (6.039)  - 494.463 489  (25.668)  - 519.642
Veículos 488.636  -  -  - 488.636  -  -  - 488.636
Equipam. Proces. de Dados 259.954 27.252  -  - 232.702 8.110  (48.711)  - 273.303
Imobilizado em Andamento 45.750 89.422  -  (346.072) 302.400 341.685  -  (39.285) -
Soma do Imobilizado 11.058.856 749.240  (12.784)  - 10.322.400 419.020  (74.379)  - 9.977.759
Depreciações Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
s/ Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016  em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015 em 2015 31/12/14
Equip. Instal. Industriais 6.572.214 304.004  (4.572)  - 6.272.782 376.660  -  - 5.896.122
Móv. Utens. e Instalações 349.976 18.633  (6.039)  - 337.382 20.835  (25.640)  - 342.187
Veículos 395.420 60.080  -  - 335.340 60.118  -  - 275.222
Equipam. Proces. de Dados 158.955 20.578  -  - 138.377 19.070  (57)  (48.565) 167.929
Soma das depreciações 7.476.565 403.295  (10.611)  - 7.083.881 476.683  (25.697)  (48.565) 6.681.461
Imobilizado Líquido 3.582.291 345.945  (2.173)  - 3.238.519  (57.663)  (48.682) 48.565 3.296.299
Intangível Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016  em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015  em 2015 31/12/14
Software 372.658 5.371  -  - 367.287 2.637  -  - 364.650
Direitos Uso Telefone 74.161  -  -  - 74.161  -  -  - 74.161
Marcas e Patentes 6.370.280  -  -  - 6.370.280  -  -  - 6.370.280
Soma do intangível 6.817.099 5.371  -  - 6.811.728 2.637  -  - 6.809.091
Amortização Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
s/ Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016  em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015  em 2015 31/12/14
Direitos uso telefone 74.161  -  -  - 74.161  -  -  - 74.161
Software 246.453 49.063  -  - 197.390 49.506  -  - 147.884
Soma das amortizações 320.614 49.063  -  - 271.551 49.506  -  - 222.045
Intangível líquido 6.496.485  (43.692)  -  - 6.540.177  (46.869)  -  - 6.587.046

Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
A T I V O Nota 2016 2015
CIRCULANTE 18.458.311 24.862.491
DISPONIBILIDADES 4 15.596 225.392
Caixa e bancos 15.596 225.392

DIREITOS REALIZÁVEIS 18.353.265 24.504.898
Clientes 3.c 9.642.092 16.206.239
Adiant. a empregados 81.859 84.294
Impostos a recuperar 7 410.097 284.321
Adiant. a fornecedores 55.937 105.612
Outros valores a receber 75.642 341.026
Estoques 5 8.087.638 7.483.406
Desp. de exerc. seguintes 89.450 132.201

NÃO-CIRCULANTE 17.428.210 16.061.014
REALIZ. A LONGO PRAZO 7.338.099 6.270.982
DIREITOS REALIZÁVEIS 7.338.099 6.270.982
Clientes 3.c - 5.100.380
Depósitos judiciais 8 7.222.853 1.079.520
Empréstimos compulsórios

   Eletrobrás 65.832 65.832
Impostos a recuperar 49.414 25.250

INVESTIMENTOS 11.335 11.335
Investimentos diversos 11.335 11.335

IMOBILIZADO 10 3.582.291 3.238.520
Custo corrigido 11.058.856 10.322.401
(-) Deprec. acumuladas (7.476.565) (7.083.881)

INTANGÍVEL 10 6.496.485 6.540.177
Custo corrigido 6.817.099 6.811.728
(-) Amortizações acumuladas (320.614) (271.551)

TOTAL DO ATIVO 35.886.521 40.923.505
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
P A S S I V O Nota 2016 2015
CIRCULANTE 14.410.379 21.663.678

Fornecedores 916.948 3.992.174
Salários a pagar 83.685 119.547
IR e cont. social a pagar 3.i - 2.507
Imp., taxas e contrib. div. 657.349 2.800.994
Instituições financeiras 11.131.958 13.393.576
Prov. p/ férias e encargos 3.h 466.106 457.573
Outras contas a pagar 385.398 897.307
Prov. perda em controlada 9 768.935 -

NÃO-CIRCULANTE 5.204.119 4.022.761
Instituições financeiras 11.a 5.204.119 4.022.761

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.272.023    15.237.066
Capital social realizado 12 20.000.000 20.000.000
Prejuízos Acumulados (3.727.977) (4.762.934)

TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.886.521 40.923.505
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações
Contábeis e Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno adicionar o que
segue: 1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2016 uma Receita Líquida de R$ 44.397.880, o que significa um crescimento de 19,55% em relação a 2015,
que foi de 5,92% em relação a 2014. O aumento da participação no mercado interno e o incremento da participação dos produtos em LED e Telegestão, aliado ao período eleitoral,
impulsionou a expressiva evolução do resultado do exercício, onde o foco comercial foi dirigido para o mercado privado/corporativo que presta serviços aos setores públicos. O CAGR
(Compound annual growth rate) entre 2012~2016 = 16%. 2. Conjuntura Econômica: No final de 2015, o governo piorou sua expectativa em relação ao crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) para 2016 prevendo um encolhimento de 1,9% da economia no ano – contra 1% de queda na estimativa anterior.  Para a América Latina o FMI fez uma previsão para
2016 de uma queda de 1%, enquanto o mercado financeiro espera queda de 2,8%. Em outubro, a previsão de crescimento do PIB regional era de 2,2% para 2015 e 2,8% em
2016. 3. Desempenho Econômico-Financeiro: Todas as medidas de avaliação dos negócios da Ilumatic S.A. apresentaram evolução em 2016. A inflação brasileira medida pelo IPCA
- IBGE em 2016 foi de 10,70% mas o setor enfrentou pressão nos seuas custos acima dos índices oficiais de inflação, principalmente pela forte variação cambial do período. O resultado
apresentou decréscimo em relação a 2015, em função das operações realizadas com a Controlada na Argentina. 4. Desafios para 2017: A Ilumatic S.A. projeta o seu faturamento em
2017 uma retração de 5 % frente a 2016. A empresa trabalha no sentido de crescimento nos produtos de alta tecnologia, notadamente nas luminárias LED, Tomada Nema de 7 contatos
e Telegestão da Iluminação Pública, para consolidar sua presença no mercado externo e ampliar a presença no mercado brasileiro mas entende que a velocidade se reduza em 2017
em razão das dificuldades de investimentos públicos e conjuntura econômica recessiva no Brasil para este ano. Tendo em vista janeiro 2017, análise do Banco Central a projeção do
PIB de 2017 para uma retração de 3,50%. 5. Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e instituições financeiras
pelo apoio e confiança e ao grupo de colaboradores pela dedicação e empenho apresentados.

São Paulo- SP, 17 de fevereiro de 2017. A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/JAN./14 A 31/DEZ./16) R$(1)
                          Contas Capital Prejuízos Total
Especificações Social Acumulados Geral
SALDOS EM 31/12/14     20.000.000     (6.731.235)    13.268.765
Lucro líquido do exercício - 1.968.301 1.968.301
SALDOS EM 31/12/15     20.000.000     (4.762.934) 15.237.066
Lucro líquido do exercício - 1.034.957 1.034.957
SALDOS EM 31/12/16     20.000.000     (3.727.977)    16.272.023

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
CNPJ n° 61.276.226/0001-04 - NIRE: 35300031661

Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
2016 2015

RECEITA BRUTA 66.020.615 56.235.309
Vendas de produtos 58.937.088 49.182.309
Vendas de merc. e serviços 7.083.527 7.053.000

DEDUÇÕES (21.622.735) (19.097.827)
Devoluções de vendas (1.787.335) (719.874)
Impostos e contribuições (19.835.400) (17.299.281)
Ajuste a valor presente

   de Clientes - (1.078.672)
RECEITA LÍQUIDA 44.397.880 37.137.482
CUSTOS DAS VENDAS
 E SERVIÇOS (30.297.758) (25.021.504)
LUCRO BRUTO 14.100.122 12.115.978
RECEITAS/DESP. OPERAC. (7.376.009) (7.317.218)

Despesas c/vendas (4.771.118) (4.573.078)
Despesas administrativas (2.287.353) (2.549.459)
Participação de Empregados (117.955) (103.673)
Depreciações e Amortizações (452.359) (526.189)
Depreciações e amortizações

   apropriadas aos custos 375.785 447.960
Outras receitas operacionais 58.312 43.748
Outras despesas operacionais (181.321) (56.527)

 Resultado da equiv. patrim. (1.467.397) -
LUCRO OPERACIONAL 5.256.716 4.798.760
 Receitas Financeiras 1.390.985 3.607.120
 Despesas Financeiras (4.951.053) (5.943.779)
LUCRO ANTES DO IR E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.696.648 2.462.101
 IR E CSLL DIFERIDOS               - (18.688)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (184.767) (134.491)
IMPOSTO DE RENDA (476.924) (340.621)

LUCRO DO EXERCÍCIO 1.034.957 1.968.301
 Lucro Básico por Ação de
  Operações Contínuadas 5,17 9,84
 Lucro Diluído por Ação de
  Operações Contínuadas 5,17 9,84

Demonstração do Valor Adicionado em R$(1)
2016 2015

1.RECEITAS 64.289.419 54.436.567
Vendas de mercadorias,

   produtos e serviços 64.233.280 54.436.763
Perdas na liquid. de créditos - (43.827)
Outras receitas 54.412 43.748
Receitas/despesas relativas

  de ativos próprios 1.727 (117)
2.INSUMOS ADQUIRIDOS
  DE TERCEIROS 39.746.486 33.661.154

Matérias-primas consumidas 33.759.976 28.349.438
Mat., energia, serv. de terc. e
 outras desp. operacionais 5.986.510 5.311.716

3.VALOR ADIC. BRUTO 24.542.933 20.775.413
4.DEPRECIAÇÃO, AMOR-
 TIZAÇÃO E EXAUSTÃO 452.359 526.189
5.VALOR ADIC. LÍQUIDO PRO-
  DUZIDO PELA ENTIDADE 24.090.574 20.249.224
6.VALOR ADIC. RECEBIDO

EM TRANSFERÊNCIA (76.412) 3.607.161
Resultado de equiv. patrim. (1.467.397) -
Receitas financeiras 1.390.985 3.607.161

7.VALOR ADICIONADO
 TOTAL A DISTRIBUIR 24.014.162 23.856.385
8.DIST. DO VALOR ADICION. 24.014.162 23.856.385
8.1 Pessoal 6.273.762 5.706.305

Remuneração direta 5.098.121 4.642.889
Benefícios 669.467 537.580
FGTS 506.174 525.836

8.2 Impost., taxas e contrib. 10.992.090 9.960.525
Federais 6.980.884 6.144.827
Estaduais 3.914.405 3.727.058
Municipais 96.801 88.640

8.3 Remuneração de capitais
  de terceiros 5.713.353 6.221.254

Juros 4.951.053 5.458.954
Aluguéis 762.300 762.300

8.4 Remuner. de Cap. Próp. 1.034.957 1.968.301
Lucros retidos 1.034.957 1.968.301

Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
FLUXOS DE CAIXA DAS 2016 2015
 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do IR e da CSLL 1.696.648 2.462.102
Ajustes para reconciliar o lucro
 líquido com caixa líquido
  Aplicado/obtido nas/das
   atividades operacionais:
Depreciação e amortização 452.358 526.189
Custo na alienação de imob.e intang. 2.173 117
Equivalência patrimonial                1.467.397 -
Juros sobre financiamentos 500.916 -
Ajuste a valor presente                             - (73.653)
Perdas em créditos de clientes                            - 43.827

     Total 4.119.493 2.958.582
Variação nos saldos de contas
 dos grupos do ativo e do passivo
Contas a receber de clientes 6.564.147 (8.260.096)
Estoques                (604.232) (576.732)
Impostos a recuperar                   127.052 (194.697)
Despesas antecipadas                     42.751 79.573
Outros créditos do ativo curto

  e longo prazo              (1.123.483) (362.297)
Fornecedores             (3.075.226) 636.996
Imp., taxas e contrib. diversas (2.143.645) 1.300.978
IR e Contribuição Social                 (918.217) (579.512)
Provisão de férias                       8.533 -
Salários                  (35.862) 11.397
Outros débitos/contas a pagar

  - curto e longo prazo (511.909) 178.911
Total líquido na variação das
 contas de ativo e passivo (1.670.091) (7.765.479)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
 DAS ATIVID. OPERACIONAIS 2.449.402 (4.806.897)
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquis. de bens do ativo imobilizado (749.240) (419.020)
Aquisição ativo intangível                     (5.372) (2.637)
Receb. por venda de bens do imob. 3.900 -
Acréscimo de investimentos               (324.602) -

CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS/
 DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS (1.075.314) (421.657)
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIVID. DE FINANCIAMENTO
Empréstimos c/ instit. financeiras 11.513.200 3.671.499
Amortização de financiamentos (13.097.084) -
Parcelamento de tributos                             - (136.502)

CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
 ATIV. DE FINANCIAMENTOS (1.583.884) 3.534.997
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA
 E EQUIVALENTES DE CAIXA (209.797) (1.693.557)
CAIXA E CAIXAS EQUIVAL.
 EM 01 DE JANEIRO 225.392 1.918.949
CAIXA E CAIXAS EQUIVAL.
 EM 31 DE DEZEMBRO 15.596 225.392
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31
 de Dezembro de 2016 (Valores Expressos em R$ [1])

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL A companhia tem como
atividade: a industrialização e o comércio de produtos e
equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além de
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos
produtos relacionados em seu objeto social, bem como, a
respectiva exportação; o comércio de componentes de
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação,
bem como, outros produtos para revenda; importação de
matérias-primas, componentes, materiais para revenda,

  (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de
material para iluminação; a prestação de serviços de
intermediação de compra e venda de bens imóveis, de
processamento de dados para terceiros e de serviços de
galvanização corte, dobra, estampagem e pintura; a
prestação de serviços de administração, locação,
arrendamento, loteamento e incorporação de bens imóveis;
a participação no capital social de outras empresas, como
sócia cotista ou acionista, mesmo quando o objeto social não
coincida com o próprio, mediante a aplicação de recursos
próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de sistema informatizado
(telegestão e/ou telemetria) e suporte técnico com
hospedagem de software; fabricação de luminárias para
iluminação e sua instalação. NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações
contábeis de 31/dez./16 e 31/dez./15 foram preparadas de
acordo com as novas práticas brasileiras e pronunciamento
técnico das Pequenas e Médias Empresas - PME, destacando-
se o seguinte: balanço patrimonial, demonstração do
resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido,
demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor
adicionado. Para fins de comparabilidade, estamos
apresentando também as Demonstrações Contábeis do
exercício encerrado em 31/dez./15. NOTA 3.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais
procedimentos adotados para a preparação das
demonstrações contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO DO
RESULTADO: O resultado é apurado pelo regime de
competência de exercícios para apropriação de receitas, custos
e despesas correspondentes. b) CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA: Contemplam numerários em caixa, saldos em
bancos em conta de livre movimentação. c) CONTAS A
RECEBER DE CLIENTES: Estão apresentadas a valores de
realização a receber de clientes, reconhecidos pelo regime
de competência. No Realizável a Longo Prazo estão
destacados créditos, valores em recuperação judicial. d)
ESTOQUES: Os estoques de matérias-primas e produtos de
revenda foram mensurados pelo custo médio de aquisição,
os quais não superam os valores de mercado. Os estoques
de produtos acabados foram avaliados pelo custo médio de
produção. As provisões para estoque de baixa rotatividade,
obsoletos, ou para ajuste ao valor de mercado são constituídas
quando consideradas necessárias pela administração. e)
INVESTIMENTOS: Estão demonstrados ao custo de aquisição
e referem-se a créditos da Eletrobrás. O investimento em
empresa controlada foi ajustado por avaliação pelo método
de equivalência patrimonial, conforme demonstrado na Nota
8. f) IMOBILIZADO: A obrigação da revisão periódica
determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 13, item
54, foi efetuada durante o exercício social iniciado a partir de
01/jan./10. Para 2016, em vista de não terem sido
constatadas alterações relevantes na situação dos bens que
compõem o imobilizado da companhia, incluindo as aquisições
realizadas durante o exercício, a sua administração decidiu
manter as mesmas taxas de depreciação calculadas pelos
mesmos prazos de vida útil adotados em 2010. As taxas
anuais de depreciação são as seguintes:
DESCRIÇÃO 31/12/16 31/12/15
Máq. e Equip.
 Industriais                   2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20%
Móveis, Utens. e Instal. 4% a 10% 4% a 10%
Equip. Proces. de Dados 7% a 18% 7% a 18%
Veículos 20,00% 20,00%

g) INTANGÍVEL: O montante de R$ 6.370.280 refere-se ao
valor da marca Ilumatic. Os demais bens intangíveis são
avaliados pelo custo de aquisição, sendo o software
amortizado a taxa de 5% a 20% a.a. h) PROVISÃO PARA
FÉRIAS: Foi constituída com base no direito adquirido dos
funcionários até a data do balanço, considerando, ainda, os
encargos sociais e o adicional de um terço. i) PROVISÃO
PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
Quando calculada, é efetuada com base no lucro, com a
aplicação das alíquotas previstas na legislação fiscal: imposto
de renda: 15%, mais 10% de adicional e 9% de contribuição
social. j) OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E
NÃO CIRCULANTES: São demonstrados pelos valores de
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e variações cambiais incorridas até a data do balanço (passivos).
NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/12/16 31/12/15
Caixas 10.376 5.360
Bancos c/corrente 5.220 220.032
TOTAL 15.596 225.392
O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Os bancos c/correntes representados pelas contas de livre
movimentação mantidas com instituições financeiras,
correspondem ao saldo existente no final do exercício.
NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 31/12/16 31/12/15
Produtos Acabados 2.018.495 1.387.912
Mercadorias para Revenda 535.718 304.791
Produtos em Elaboração 312.390 324.427
Matérias-Primas 4.936.171 5.037.152
Adiantamento a fornecedores 284.864 429.124
TOTAL 8.087.638 7.483.406
Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
revenda são destinados à venda, e seu giro e volume estão
compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA 6.
VALOR PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A
empresa não efetuou ajustes a valor presente de suas contas
a receber e a pagar, em razão de não serem relevantes.
NOTA 7. IMPOSTOS A RECUPERAR: Correspondem a
saldos de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, de antecipações mensais e de retenção do
imposto de renda de juros sobre o capital próprio, e impostos
recuperáveis oriundos de aquisição de insumos e serviços. Os
valores estão atualizados pela variação mensal da Selic até
31/dez./16 e 31/dez./15, quando aplicável. NOTA 8.
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A Ilumatic
S.A ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, com anuência do Tribunal de Justiça, o qual determinou
a penhora de direitos creditórios no valor de R$ 6.112.655,
para garantir o prosseguimento de discussão judicial,e para
garantir discussões de processos trabalhistas o valor de R$
1.110.198. NOTA 9. INVESTIMENTO: O investimento
relevante na empresa controlada Ilumatic Argentina S/A está
ajustado de acordo com o método de equivalência patrimonial.
O cálculo da equivalência patrimonial está demonstrado a
seguir: INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EM 31/12/16:
Ações do capital social: 100.000; Patrimônio líquido ajustado:
(809.406); Lucro líquido ajustado: (836.653); Nº de ações
possuídas: 95.000; Percentual de participação: 95%.
Investimentos: Saldos Iniciais: 0; Aquisição de participações
societárias: 698.462; Resultado da equivalência patrimonial:
(1.467.397); Provisão para perda em investimento em
controlada: 768.935

NOTA 11. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: a) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Os saldos de R$ 5.204.119 em
2016 e R$ 4.022.761 em 2015, referem-se a empréstimos contraídos em moeda nacional e estrangeira, resgatáveis
em parcelas mensais até 18/nov./19, com encargos financeiros de 2,50% a 20,42% a.a. a título de juros (CDI) e
em moeda estrangeira pela cotação do Dólar, com proteção cambial (Swap). Em garantia dos empréstimos foram
concedidos avais do Diretor, da Controladora Intral S.A., além dos próprios bens financiados. NOTA 12. CAPITAL
SOCIAL: a) CAPITAL SOCIAL: O capital social da companhia, no montante de R$ 20.000.000, pertencente
inteiramente a acionistas domiciliados no país, está composto por 200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. b) LUCROS DISTRIBUÍDOS: Os lucros, quando distribuídos, são reconhecidos no passivo circulante. No
exercício de 2016 e 2015, não foram distribuídos lucros aos acionistas. NOTA 13. COBERTURA DE SEGUROS: Em
31 de dezembro de  2016 a Companhia possuía  cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos, para os
bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
OBJETO MODALIDADE VALOR VALOR

SEGURADO 2016 SEGURADO 2015
Edificações e conteúdos, estoques , almoxarifados, Incêndio e
  responsabilidade cívil e  lucros cessantes  riscos diversos 29.400.000 30.750.000

Colisão e respon-
Veículos sabilidade civil 5.880.000 5.880.000
Total 35.280.000 36.630.000
NOTA 14. CONTINGÊNCIAS: a) Ativas: Tramita no Supremo Tribunal Federal ação proposta pela companhia,
vitoriosa do TRF da 3ª Região, pela não incidência de PIS/COFINS sobre o ICMS contido no valor das vendas, onde
há franca expectativa de sucesso. A companhia estima em R$ 2.823.636, o montante que poderá ser recuperado

quando houver o trânsito em julgado. b) Passivas: b.1)
Trabalhistas: As reclamatórias trabalhistas, com valor
dado às causas no total de R$ 854.717, não foram
objeto de provisionamento, com base na opinião dos
advogados da sociedade, tal o grau de incerteza dos
processos, sendo julgada improvável a saída de recursos,
bem como, pela ausência de dados confiáveis para a
mensuração de eventua l  perda.  b.2)  Fiscais:  A
companhia defende-se de autuações f isca is  das
fazendas estadual e federal – ICMS e IPI - no montante
aproximado de R$ 2.000.000. Também segundo os
consultores jurídicos da companhia, o grau de incerteza
não permite a determinação de probabilidade de perda,
sendo grande, no mérito, a expectativa de sucesso nas
demandas. c) Garantias Para as contingências passivas
a Controladora Intral S/A avalizou fianças bancárias para
garant i r  determinadas demandas, e  em favor da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para
garantir o prosseguimento da discussão judicial, penhora
de direitos creditórios pertencentes a executada nos
autos do processo e seguro garantia.

Aos Administradores e Acionistas de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
São Paulo - SP
Opinião; Examinamos as demonstrações contábeis de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA, 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 de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA 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 “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Empresa, 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.
Outros assuntos - Demonstração Valor Adicionado: A
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Empresa, e apresentada
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Empresa. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico
e é consistente em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Outras Informações que

acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A administração da Empresa é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis, ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
declarar a este respeito. Responsabilidades da
administração 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 Empresa continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis. Os responsáveis pela
administração da Empresa são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades 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 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 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 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 apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Empresa. · Avaliamos a
adequação das polít icas contábeis uti l izadas 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 Empresa. 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
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Eldorado do Sul, 17 de fevereiro de 2017.

AudiLink & Cia. Auditores
CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP

Nélson Câmara da Silva
Contador CRC/RS 023584/O-8 ‘T’ SP

MARCUS ANTONIO D'ARRIGO - DIRETOR PRESIDENTE JOÃO PEREIRA CORRÊA - DIRETOR Vilson Paulo Rech - Contador CRC/1RS19030/O-3 S SP

Marubeni Grãos Brasil S.A. - CNPJ 25.142.875/0001-59
Demonstrações Financeiras - Período de 27 de abril à 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de reais)

Balanço patrimonial / Ativo  Notas   2016
Circulante   5.606
Caixa e equivalentes de caixa   4  5.450
Outros ativos    156
Não circulante   458
Imobilizado   5  109
Intangível   6  349
Total do ativo    6.064

Demonstração do resultado
Receitas (despesas) operacionais  Notas   2016
Despesas gerais e administrativas   8  (230)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro   (230)
Receitas financeiras   9  272
Despesas financeiras   9  (14)
Resultado financeiro líquido    258
Lucro operacional antes do IR e da contribuição social   28
Imposto de renda e contribuição social correntes   (6)
Lucro líquido do exercício    22
Lucro por ação - em Reais    0,01
Demonstração do resultado abrangente   2016
Lucro líquido do exercício    22
Ajustes de conversão    (6)
Total do resultado abrangente    16

Demonstração do fluxo de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais Notas  2016
Lucro líquido do exercício    22
      22
Ajustes de capital de giro:
Redução(aumento) outros ativos    (156)
Aumento (redução) de outros passivos    48
Fluxo de caixa líquido aplicado das
 atividades operacionais    (86)
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível   5/6  (458)
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado)
 em atividades de investimento    (458)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: Marubeni Grãos Brasil S.A. (a “Companhia” 
ou “MGB”) foi fundada em 27/4/16, e é uma S.A. por ações, e que tem 
por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, 
de grãos em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio ataca-
dista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas 
beneficiados; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exporta-
ção, de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representa-
ções comerciais nacionais e internacionais de matérias agrícolas e de 
mercadorias em geral; (vi) a importação e exportação de bens e servi-
ços relacionados com suas atividades operacionais; (vii) a administra-
ção de bens próprios; e (viii) a participação em outras sociedades na 
qualidade de sócia, acionista ou qualquer outra. Em 31/12/16, a Com-
panhia ainda não havia iniciado as suas atividades de comercialização 
de commodities. As demonstrações financeiras para o exercício findo 
em 31/12/16 foram autorizadas para emissão pela administração em 
17/4/17. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Transa-
ções em moedas estrangeiras: Nos termos do Pronunciamento 
Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão das Demonstrações Contábeis, a Companhia analisou as 
principais características de suas operações e determinou que sua 
moeda funcional é o dólar norte-americano. Esta conclusão baseia-se 
na análise dos indicadores descritos no Pronunciamento Técnico CPC 
02 (R2), uma vez que o dólar norte-americano é a moeda que mais 
influencia os preços dos produtos e commodities vendidos, a determi-
nação do preço de venda dos produtos e os custos para fornecimento 
de matéria-prima, bem como é a moeda na qual são obtidos, substan-
cialmente, os recursos das atividades financeiras e operacionais da 
Companhia. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas 
em Reais (moeda de apresentação), convertendo-se a moeda funcio-
nal (dólar norte-americano) para Reais, utilizando-se para isto a taxa de 
câmbio de fechamento do exercício de R$ 3,2591 para os ativos e 
passivos, e a taxa média mensal para as contas de resultado. As varia-
ções cambiais resultantes da conversão de ativos, passivos, contas de 
resultado e de patrimônio líquido foram reconhecidas em conta especí-
fica do patrimônio líquido denominada “Ajustes Acumulados de Conver-
são”. 2.2. Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e 
mensuração subsequente: i) Ativos financeiros: Os ativos financei-
ros da Companhia incluem caixa e equivalentes, investimentos em 
aplicações financeiras e outras contas a receber. a) Reconhecimento 
inicial e mensuração dos ativos financeiros: Ativos financeiros são 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resul-
tado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o venci-
mento ou ativos financeiros disponíveis para venda. A Companhia 
determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do 
seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições 
contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicial-
mente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não desig-
nados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Vendas e 
compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens dentro 
de um cronograma estabelecido por regulamento ou convenção no 
mercado (compras regulares) são reconhecidas na data da operação, 
ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou 
vender o bem. b) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financei-
ros: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo 
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é 
baixado quando: • Expirarem o direito de receber fluxos de caixa do 
ativo; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os 
fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por 
força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substan-
cialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não 
transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Quando a 
Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de 
um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transfe-
rido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao 
ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da 
Companhia com o ativo. Nesse caso, a Companhia também reconhece 
um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são 
mensurados com base nos direitos e obrigações que a Companhia 

Balanço patrimonial / Passivo  Notas   2016
Circulante   48
Fornecedores    22
Outros    26
Patrimônio líquido   6.016
Capital social   7  6.000
Reserva legal    1
Lucros acumulados    21
Ajustes de conversão    (6)
Total do Passivo   6.064

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva Lucros Ajustes de Resultado 
      social       legal acumulados conversão do exercícios  Total
Aporte de capital  6.000  -  - -  -  6.000
Resultado do exercício  -  -  -  -  22  22
Alocação de resultado  -  1  21  -  (22)  -
Ajuste de tradução (CTA)  -  -  -  (6)  -  (6)
Saldo em 31/12/16  6.000  1  21  (6)  -  6.016

manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o 
ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou 
pela máxima contraprestação que puder ser exigida da Companhia, 
dos dois o menor. ii) Passivos financeiros: Os passivos financeiros da 
Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, e outras contas a 
pagar. a) Reconhecimento inicial e mensuração dos passivos 
financeiros: Passivos financeiros são classificados como passivos 
financeiros a valor justo por meio do resultado. A Companhia determina 
a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reco-
nhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos 
a valor justo e, quando aplicável, são acrescidos do custo da transação 
diretamente relacionado. b) Desreconhecimento (baixa) dos passi-
vos financeiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação 
for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro 
existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente 
forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é 
tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis 
reconhecida na demonstração do resultado. 2.3. Caixa e equivalentes 
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investi-
mento ou outros fins. Incluem substancialmente depósitos à vista e 
certificados de depósitos bancários compromissados, denominados 
em reais, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos não 
superior a três meses, ou para os quais inexistem multas ou quaisquer 
outras restrições para seu resgate imediato, junto ao emissor do instru-
mento. 2.4. Imobilizado: Os ativos imobilizados estão avaliados ao 
custo de aquisição e/ou construção. Os ativos imobilizados são apre-
sentados deduzidos das respectivas depreciações. Os valores residu-
ais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao 
final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado. Os gas-
tos com manutenção ou reparos, que não aumentam significativa-
mente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesas, quando 
incorridos. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou 
quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso 
ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calcu-
lado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício 
em que o ativo for baixado. A depreciação é calculada pelo método 
linear e leva em consideração a vida útil econômica dos bens. As taxas 
utilizadas são mencionadas na nota explicativa nº 5. O valor residual e 
vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encer-
ramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando 
for o caso. 2.5. Intangível: Os intangíveis são avaliados ao custo de 
aquisição, deduzido da amortização e de eventual provisão para ajustá-
-los a seus prováveis valores de realização, quando necessário. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados levando em 
conta o prazo estimado de geração de benefícios econômicos futuros, 
estando sujeito a teste de recuperabilidade anualmente ou sempre que 
indícios indicarem eventual perda de valor econômico. Após o reconhe-
cimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortização 
acumulada e perdas de seu valor recuperável. A amortização é iniciada 
quando o desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível 
para uso, pelo período do benefício econômico futuro. Durante o pe-
ríodo de desenvolvimento, o valor recuperável do ativo é testado anual-
mente. 2.6. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de for-
necedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na 
prática, são reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a 
valor presente e acrescidos de juros, quando aplicável. 2.7. Imposto de 
renda e contribuição social: Apurados pelo lucro real à razão de 15% 
sobre o lucro tributável e adicional de 10% para o IR, e de 9% para a 
CS, e consideram a compensação de prejuízos fiscais, limitada a 30% 
do lucro real, quando aplicável. O IR e a CS diferidos lançados no ativo 
não circulante ou no passivo não circulante decorrem de diferenças 
temporárias originadas de receitas e despesas lançadas no resultado, 
entretanto, adicionadas ou excluídas temporariamente na apuração do 
lucro real e da contribuição social. 2.8. Apuração do resultado: O 
resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para 
apropriação de receitas, custos e as despesas correspondentes. As 
despesas e custos são reconhecidos quando há a redução de um ativo 
ou o registro de um passivo, e podem ser razoavelmente mensurados. 
2.9. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos 
de caixa é preparada e apresentada pelo método indireto, de acordo 
com o CPC 03 (R2). Os juros e dividendos pagos são classificados 
como atividades de financiamento. 2.10. Pronunciamentos novos ou 
revisados aplicados pela primeira vez em 2016 e Pronunciamen-
tos do IFRS ainda não em vigor em 31/12/16: As normas e interpre-
tações novas e alteradas que estão em vigência a partir de 1º/01/2016 
não trouxeram impacto sobre as demonstrações financeiras. Da 
mesma forma, as normas e interpretações emitidas, mas ainda não 
adotadas até a data de emissão das demonstrações financeiras, não 

estão sendo apresentadas pelo fato de, na avaliação da Administração,
não trazerem impacto relevante. A Companhia pretende adotar essas
normas, se aplicável, quando entrarem em vigência. 3. Julgamento e
uso de estimativas contábeis: A preparação das demonstrações
financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamen-
tos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresenta-
dos de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações
de passivos contingentes, na data base das demonstrações financei-
ras. Em 31/12/16 não havia qualquer valor em aberto que pudesse vir 
a gerar dúvida quanto a sua realização, no que tange a estimativas
contábeis. 4. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financei-
ras. 2016: Bancos conta movimento - 6; Aplicação financeiras equiva-
lentes de caixa - 5.444; 5.450. As aplicações financeiras referem-se,
substancialmente, a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) remu-
nerados com base no Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) mantidos com bancos de primeira linha, e com liquidez
diária. 5. Imobilizado Taxa depre-  Saldo
    ciação anual  Adições líquido/2016
Computadores e periféricos  20%  45  45
Benfeitorias em imóveis
 de terceiros  4%  64  64
     109  109
Não há despesas de depreciação no exercício devido ao fato da
Companhia não ter iniciado as suas atividades operacionais em
31/12/2016. 6. Intangível Taxa depre-  Saldo
    ciação anual  Adições líquido/2016
Direito de uso de softwares  20%  349  349
     349  349
7. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2016, o capital
social está representado por 6.000.000 quotas no valor nominal de
R$ 1 cada e estão assim distribuídas:                          Participação
        Quotas            R$      %
Marubeni Corporation  5.999.400 5.999.400  99,99
Marubeni Brasil S.A.  600  600  0,01
    6.000.000  6.000.000  100
b) Distribuição de lucros: Conforme estatuto social da Companhia,
o mínimo de 25% do lucro líquido apurado em cada período, deverá
ser distribuído aos Sócios proporcionalmente ao número de quotas
de propriedade de cada um. A critério dos Sócios, o remanescente
poderá permanecer em reserva da Companhia, podendo até ser
incorporado ao capital social. 8. Despesas gerais e administrativas
por natureza. 2016: Aluguel - 105; Serviços de terceiros - 84; Impostos
- 23; Publicações legais - 13; Outros - 5; 230. 9. Resultado financeiro.
2016: Receitas financeiras - 272; Rendimentos aplicação financeira
- 272; Despesas financeiras - (14); PIS/COFINS sobre aplicações
financeiras - (13); Despesa com juros - (1); Resultado financeiro líquido 
- 258. 10. Balanço patrimonial e demonstração do resultado
complementar: Os balanços patrimoniais e as demonstrações do
resultado da controladora, originalmente preparados em dólar norte-
-americano, e convertidos para reais, conforme critérios mencionados
na Nota 2.1, são como seguem:  2016/US$ 2016/R$
Ativo / Circulante  1.720  5.606
Caixa e equivalentes de caixa   1.672 5.450
Outros ativos   48 156
Não circulante  134  458
Imobilizado   32  109
Intangível   102  349
Total do ativo   1.854  6.064
     2016/US$ 2016/R$
Passivo / Circulante  15  48
Fornecedores   7  22
Impostos e contribuições a recolher  8  26
Patrimônio líquido  1.839  6.016
Capital social   1.900  6.000
Reserva legal   0  1
Lucros acumulados   (61)  21
Ajustes acumulados de conversão   -  (6)
Total do passivo e patrimônio líquido  1.854  6.064
Receitas (despesas) operacionais 2016/US$ 2016/R$
Despesas gerais e administrativas   (70) (230)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro  (70) (230)
Receitas financeiras   83  272
Despesas financeiras   (4)  (14)
Resultado financeiro líquido   79  258
Lucro operacional antes do IR e da contribuição social  9  28
Imposto de renda e contribuição social correntes  (2)  (6)
Lucro líquido do exercício   7  22
Lucro por ação - em Reais    0,01
11. Continuidade operacional: A Companhia ainda não iniciou as
suas atividades operacionais devido ao fato de não ter obtido todas
as aprovações necessária da Matriz. É esperado que as operações se
iniciem em maio de 2017.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Marubeni Grãos Brasil S.A.. São Paulo- SP. Opinião: Examinamos 
as demonstrações financeiras da Marubeni Grãos Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Marubeni Grãos Brasil S.A. em 31 de dezembro 
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 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 responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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 res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 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 financeiras, 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. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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
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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, 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, fal-
sificação, 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 Adminis-
tração, 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 financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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, 17 de abril de 2017.
Ernst & Young Marcos Y. Okada
Auditores Independentes S.S - CRC-2SP015199/O-6 Sócio CRC-1SP214100/O-7

José Feres Kfuri Junior    -    Marcos Elias Simantob
Marcus Vinicius Menezes Cardoso

Luiz Carlos Ipoldo Guimarães
CRC SP-216761/O-4 - CPF 010.822.678-64

Atividades de financiamento
Aporte de capital   7  6.000
Fluxo de caixa líquido originado em
 atividades financiamento    6.000
Aumento líquido de caixa e equivalentes de
 caixa antes dos efeitos de conversão    5.456
Efeitos de conversão    (6)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de
 caixa após os efeitos de conversão    5.450
Caixa e equivalentes no fim do período    5.450
Aumento líquido em caixa e equivalentes de
 caixa após os efeitos de conversão    5.450

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a comparecer à AGE da empresa, no dia 20/05/2017, às 9hs em 1ª convocação,
e às 9:30hs em 2ª convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2.188, Vila Mangalot, SP/SP,
CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) Alterações das cláusulas do Estatuto Social, visando atender as
novas regras de Franquia que também será objeto de deliberação dessa data; (b) Apresentação e aprovação
do novo modelo de Franquia que será adotado pela companhia; (c)  outros assuntos de interesse social,
com a re-ratificação de deliberações anter iores, se for necessário. SP, 02/05/2017.   (03.04.05/05/2016)

TIETÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
CNPJ n° 07.924.241/0001-76

Ata de Reunião de Quotistas
1 - Hora e Local: Aos dezenove dias do mês de Abril de 2017 às 09:00 (nove) horas, na sede da Companhia, na Praça das
Rosas, n°. 62/78, piso térreo, sala 05 - Alphaville Comercial - Barueri - CEP: 06453-030 - São Paulo. 2 - Convocação:
Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os quotistas da sociedade. 3 - Ordem do Dia: Deliberada a
redução do Capital Social. 4- Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos quotistas presentes: 4.1 - Os quotistas 
decidem, por unanimidade, reduzir o capital social de R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais, divididos em 3.000.000
(três milhões) de quotas já totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, para R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil) reais, divididos em 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil) quotas, no valor
de R$ 1,00 (um) real cada, em virtude do mesmo estar excessivo em relação aos objetivos sociais. 4.2 - O valor da
redução será devolvido aos sócios na proporção de suas participações no capital social da empresa, nos termos do artigo
1.084 do Código Civil. Encerramento da Assembléia: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente Ata, que ao fi nal é assinada pelos quotistas. São Paulo, 19 de Abril de 2017. Construtora 
e Incorporadora Braseuro - Alexandre De Figueiredo Freitas; Construtora e Incorporadora Braseuro - Adriana
Pereira Vieira de Figueira Freitas; Criveli - Agropecuaria, Participação e Promotora de Eventos Ltda. - Ageo Silva.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIROS
Empresa enviou telegrama com AR, solicitando o retorno ao trabalho de 
funcionário, que está ha mais de 30 dias faltando. Porém quem assinou foi 
uma terceira pessoa. Esse AR tem validade para dar abandono de emprego, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA PODERÁ SER COM-
PENSADA COM FOLGAS NA JORNADA, MEDIANTE ACORDO ESCRITO? 

Esclarecemos que o art.71 da CLT autoriza a redução do intervalo para 
repouso e alimentação, porém, não há dispositivo legal que autorize 
a supressão de tal período. Desta forma, a supressão do intervalo 
intrajornada não poderá ser compensada com folgas.

NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS
Funcionária que ficou afastada por 08 meses, o prazo para férias 
começa a contar a partir da data de retorno? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR ALÍQUOTA DE ISS
Empresa possui prestadores de serviços e paga por Recibo de Paga-
mento Autônomo - RPA. Deve descontar no recibo a alíquota de ISS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO PLANO DE CONTAS, A DESPESA COM PRÓ-LABORE DEVE SER 
CLASSIFICADA COMO “DESPESAS COM PESSOAL”?  

Informamos que o pró-labore é uma despesa com pessoal é os 
encargos também é pessoal.

CONTRATAR DIARISTA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA
Empresa pretende contratar diarista para o serviço de limpeza 02 ou 03 
dias por semana, existe vínculo empregatício? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO POR PRAZO INDETERMINADO
Funcionário aposentado vai se afastar por doença por prazo indetermi-
nado, quais os direitos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Participação 
de empresas 
estrangeiras 
em nacionais
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça da Câmara 
aprovou proposta que torna 
expressa no Código Civil a 
permissão para empresas 
estrangeiras participarem 
como sócias, acionistas ou 
cotistas de qualquer tipo 
de sociedade empresarial 
brasileira. A atual redação 
da lei limita a participação 
apenas como acionista de 
sociedades anônimas, me-
diante autorização do Poder 
Executivo.

A sociedade anônima é 
uma empresa com fi ns lu-
crativos que tem seu capital 
dividido em ações, com a 
responsabilidade de seus 
sócios (acionistas) limitada 
ao preço da emissão das 
ações subscritas ou adquiri-
das. Por tramitar em caráter 
conclusivo, o texto seguirá 
para o Senado. A medida 
está prevista no projeto do 
deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT), e recebeu 
parecer pela aprovação do 
relator, deputado Rodrigo 
Pacheco (PMDB-MG). 

Na avaliação de Pacheco, 
a proposta aperfeiçoa a le-
gislação vigente, impedindo 
dúvidas quanto à possibili-
dade de que empresas es-
trangeiras se tornem sócias 
de empresas brasileiras em 
outras modalidades que não 
seja por ações. “A planifi ca-
ção mundial de investimen-
tos e negócios baseia-se 
na desburocratização e na 
agilidade institucional. As-
sim, a tendência é de que 
os governos, as empresas e 
os fundos investidores sigam 
parâmetros límpidos, segu-
ros e ágeis, sem burocracias 
obsoletas”, afi rmou o relator 
(Ag.Câmara).
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Fotos: Antonio Scarpinetti/Reproduções  

Patrícia Lauretti  

“Dorival é ímpar, Dorival é par, Dorival é terra, Dorival é 
mar”. Dorival é um “buda nagô” que soube, ao longo 
de uma carreira de setenta anos, ser ouvido, sem 

necessariamente precisar falar. O silêncio, a ambiguidade e as 
alianças foram suas parcerias, além do violão e da mulher Stella 
Maris. “Para lidar comigo você vai ter que pensar de outro jeito” 
teria dito Caymmi ao pesquisador da Unicamp Vitor Queiroz, 
se ainda estivesse vivo. Porque Vitor, conhecedor da bibliogra-
fi a sobre questões raciais no Brasil, e tendo a obra de Dorival 
Caymmi como objeto de estudo, estava acostumado a outro tipo 
de posicionamento diante do tema.

Polêmica não era com Dorival. Em 1979 Gilberto Gil regravou 
Marina num ritmo mais “acelerado”. “Cada um imagina uma 
Marina diferente”, foi a resposta de Caymmi a um entrevistador 
com vontade de causar furor, 
conta Vitor de Queiroz D’Avila 
Teixeira, na tese de doutorado 
“A Pedra que Ronca no Meio 
do Mar: baianidade, silêncio 
e experiência racial na obra 
de Dorival Caymmi”, defen-
dida no Instituto de Filosofi a 
e Ciências Humanas (IFCH). 
O pesquisador foi orientado 
pela docente Heloísa Pontes e 
co-orientado por Luiz Gustavo 
Freitas Rossi.

Baiano como Caymmi e aves-
so aos rótulos – “aprendi a co-
mer pimenta em Campinas” – , 
o doutorando procurou na tese 
decifrar o segredo do sucesso 
de Dorival Caymmi “à luz da ne-
gociação de identidades locais/
nacionais e das transformações 
que teriam ocorrido no âmbito 
das experiências raciais no 
Brasil do século XX”.

O trabalho conta com capítulos dedicados à trajetória de 
Caymmi, uma discussão sobre o gênero autoral das canções 
praieiras e à análise de sua obra musical. “É um artista que nunca 
teve uma baixa de sucesso, não fi cou datado, como muitos da 
sua geração”. Uma das razões apontadas na tese é criação e a 
manutenção de certa “mitologia caymmiana”, que mesmo após 
a morte de Dorival, em 2008, continua sustentando a imagem do 
artista ao longo dos tempos.

“Existem dispositivos para além dessa morte, seja ela física ou 

Dorival Caymmi, a pedra 
que ronca no meio do mar
Tese mostra a criação e a manutenção da “mitologia caymmiana”, que 
continua sustentando a imagem do artista após sua morte

Caymmi e seu primeiro aparelho de televisão. Ele 
foi um dos artistas da chamada “Era do Rádio” que 
estrearam essa nova tecnologia de comunicação de 
massas no Brasil dos anos 50. Autor desconhecido, 

1952, apartamento de Caymmi, Rio de Janeiro.

O poeta e músico Vinícius de Moraes diverte ao mesmo 
tempo Caymmi e o público da Boate Zum Zum num 

dos quadros cômicos do espetáculo estreado por ele, 
pelo Quarteto em Cy e pelo compositor baiano no 

local. Essa temporada de shows teria sido o fi m de um 
longo ciclo de apresentações intimistas que Dorival 
fez ininterruptamente nos anos 40 e 50, nas casas 

noturnas da Zona Sul do Rio de Janeiro.

social, para manutenção de uma imagem, de um sucesso. São 
as pessoas que fazem isso na prática: quando, por exemplo, Gil 
canta uma música de Caymmi, faz com que Caymmi continue 
vivo no palco”, observa o autor da tese.

Por falar em Gilberto Gil, entrevistado por Vitor, ele comentou 
que “pertencia à ‘linhagem’” de Caymmi. Essa linhagem reúne, 
de acordo com o pesquisador, fi lhos não só os de sangue, que 
também são artistas, mas os aliados do candomblé ou da vida. 
“Já nos anos 50 Caymmi vira uma pessoa venerável. Quando João 
Gilberto lança o primeiro disco Chega de Saudade e Tom Jobim 
escreve na contracapa o PS ‘Caymmi também acha’, você tem a 
produção desse ancestral que está vivo, mas já é um ancestral, 
um patriarca”.

No exílio, Caetano e Gil “se voltam para Caymmi como se ele 
fosse um talismã de retorno para a brasilidade”. “Há uma disputa 

por Caymmi até hoje. Tem o 
Caymmi jazzístico, sofi sticado, 
tem o de Rosa Passos, tem o da 
família, o da Monica Salmaso, o 
baiano, o do candomblé e o de 
Gil e Caetano”.

Vitor Queiroz considera 
interessante como o artista 
foi “complacente” com essa 
disputa, fl ertando, durante a 
vida, com uma série de am-
biguidades. "Dorival não era 
apenas par e ímpar, mãe e pai, 
céu e chão, como afi rmava o 
samba de Gilberto Gil. Ele era 
culto e pouco escolarizado, foi 
velho desde cedo, sabia virar os 
olhos, incorporando os trejeitos 
de suas morenas no palco e, no 
entanto, era um sedutor notó-
rio, perigosíssimo, de mulheres 
solteiras e casadas, era baiano 
e carioca, tinha uma origem 
humilde e conseguiu congregar 

ao seu redor a nata da política, das artes, das fi nanças, etc. Só 
andava muito bem-vestido e sabia tirar a casaca da civilização para 
se converter num indígena folclórico, num primitivo, trabalhava 
obsessivamente enquanto cultivava sua preguiça lendária, mas, 
acima de tudo, era simultaneamente preto e branco", escreve o 
pesquisador na tese.

Racismo
Caymmi é negro, mas também não. “Olhando as fotos ele em-

branquece ou enegrece de acordo com o fotógrafo, com a luz... 
isso para mim é um dado muito sintomático. Caymmi é ‘não 
branco’ e isso foi lido de muitas maneiras”.

Vitor observou que quanto mais Caymmi era considerado um 
gênio, mais se afastava da vida pública e mais enegrecia. “Ele 
entra para o candomblé, passa a falar disso e a fi gura dele ganha 
signos muito nítidos”. Uma trajetória compartilhada com outros 
baianos, inegavelmente brancos e dois deles estrangeiros: Jorge 
Amado, o pintor Carybé e o fotógrafo Pierre Verger.

No terceiro capítulo da tese o pesquisador analisa as músicas 
Promessa de Pescador e Sargaço Mar, feitas com quase quaren-
ta anos de intervalo. As duas músicas, salienta, tratam de um 
pescador que vai até o mar e faz uma oração para Iemanjá, mas 
de maneiras diferentes. “No primeiro caso parece que estamos 
diante de uma cena de cinema, não há uma adesão clara ao can-
domblé, tanto que a letra não causou nenhum constrangimento 
para Caymmi numa época em que o candomblé era perseguido 
pela polícia”.

Já no caso de Sargaço Mar, a adesão ao candomblé é bastante 
evidente. “Essa mudança aponta as modifi cações no racismo bra-
sileiro. No início, sendo um ‘tipo’ de negro, ‘diferenciado’, Caymmi 
até podia falar de candomblé. Até determinado momento no país 
o racismo é mais palpável e há tentativas específi cas, como por 
exemplo, vestir uma bela roupa, para diminuir as marcas raciais, 
embranquecer”.

Já a partir da segunda metade do século XX houve uma mu-
dança, “tanto no sentir quanto na consideração vinda de fora, do 
que é ser negro ou ser ‘de cor’ no Brasil”. Segundo o pesquisador 
passa-se então a ser possível ter uma série de “orgulhos negros”. 
“É quando Caymmi se sente confortável em vestir uma bata afri-
cana, colocar uma conta de orixá, cantar de outro modo.”

Não se trata de afi rmar que a coisa melhorou. “Muito era nego-
ciado antes, e ainda hoje”, diz Vitor. Já Caymmi é, de acordo com 
o pesquisador, de uma época da aliança. “Ele não reconheceria 
esse mundo porque hoje não se pode fazer alianças entre religiões 

ou classes sociais da mesma maneira e com o mesmo alcance de 
antes”, opina o autor da pesquisa.

Vitor Queiroz emprega um termo que é “experiência racial” em 
vez de “negritude”, para falar de como o sujeito se vê e como é 
enxergado pelos outros. “Seja lá o que você for, a sua experiência 
racial é perigosa porque tangencia coisas inseguras”.

A tese de doutorado começa no último apartamento onde Do-
rival Caymmi morou e termina em seu enterro. “Fui entrevistar 
o fi lho Dori e vi o local onde ele morreu”. Vitor passou uma tarde 
por lá e deu aquela espiada na janela que dava para o mar, tão 
cantado por Caymmi em suas canções praieiras.

“Um patriarca da música popular, uma família de 
músicos.” Dorival grava junto com sua fi lha mais velha, 
Dinahir Tostes Caymmi (Nana Caymmi), numa sessão 
de estúdio. Dori Tostes Caymmi, o segundo fi lho do 

compositor, dirige ambos. Sem identifi cação,
décadas de 1970 ou 1980.
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O ano da
computação cognitiva

Consideramos que 

2017 será um ano em 

que a Computação 

Cognitiva aplicada 

ao monitoramento, 

atendimento e 

relacionamento fará 

toda a diferença, algo 

que percebemos no ano 

passado, um ano de 

consolidação

O momento econômico 
pedia cada vez mais va-
lor agregado e nós apro-

veitamos a oportunidade de 
nos reinventarmos com a Jor-
nada Social. Esta metodologia, 
que abrange relacionamento, 
monitoramento e atendimen-
to, entrega uma tendência mui-
to completa, mostra ao cliente 
que as plataformas são muito 
mais que itens operacionais e 
que a junção entre monitorar, 
atender, relacionar e analisar 
auxilia o processo como um 
todo. Por isso hoje podemos 
atender negócios de todos os 
portes e dos mais diversos seg-
mentos. E agora, em uma nova 
fase, partimos para entender o 
consumidor por meio de uma 
análise de dados ainda mais 
inteligente. Portanto, reafi rmo: 
a Computação Cognitiva é sim 
a grande tendência do nosso 
mercado. 

Porque se busca agora en-
tender o comportamento hu-
mano em suas complexidades 
por meio do uso de tecnologia, 
com a Computação Cogniti-
va. Algoritmos inteligentes 
o sufi ciente para desvendar 
e interpretar sentimentos, ir 
muito além dos sentimentos 
“positivos”, “negativos” e 
“neutros”: é explorar raiva, 
tristeza, felicidade e assim pro-
porcionar para o consumidor 
que suas necessidades sejam 
atendidas da melhor forma 
possível. Afi nal, sempre preci-
samos transformar o dado em 
alguma informação útil para 
que se alcance o objetivo como 
negócio – e que se auxilie o 
consumidor sempre com mais 
efi ciência e qualidade.

Todo dado precisa ter um 
objetivo, senão, é dispensá-
vel. E o monitoramento de 
dados nas mídias sociais e na 
internet é uma ferramenta 
que amadureceu muito rápi-
do. Essa velocidade faz com 
que o mercado precise quase 
que correr atrás da máquina 
de forma constante a fi m de 
acompanhar o processo. E 
para os otimizar, foi necessário 
para nós repaginar relatórios 
e nos adequar da melhor 
forma ao que o mercado e os 
clientes esperavam em termos 
de análise. E de novo caímos 
na tendência da Computação 
Cognitiva, ou seja, não adianta 
termos dados se os mesmos 
não são úteis para a tomada de 
decisão. Foi-se o tempo em que 
a simples informação bastava, 

agora é preciso ir além e isso 
só é possível por meio de uma 
inteligência que compreenda 
esse vasto volume de dados e 
o transforme em conhecimento 
necessário para o objetivo a ser 
alcançado.

A Computação Cognitiva 
possibilita que robôs entendam 
sentimentos e sensações hu-
manas, o que é imprescindível 
para relacionar-se e atender 
o cliente com a máxima ex-
celência. A premissa do bom 
atendimento é estar onde o 
seu cliente está. Isso é básico 
e não mudou. Muitos segmen-
tos atendem com excelência e 
criatividade nas mídias sociais. 
Outros precisam do telefone 
para isso. O importante é a 
acolhida, o sentimento que 
o atendimento reflete no 
cliente. 

Um atendimento de quali-
dade depende em primeiro 
lugar da vontade de resolver 
o problema do cliente, e em 
segundo lugar, da proximidade 
com ele. E posso afi rmar que 
eu vejo o Brasil como um país 
que tem muito o que aproveitar 
do SAC 3.0. Há uma curva a ser 
explorada, principalmente em 
termos de custo x benefícios 
para a empresa. 

Por isso, que neste primei-
ro semestre, nosso foco está 
no lançamento do Command 
Center, que tem como principal 
objetivo auxiliar os clientes na 
tomada de decisões em tempo 
real. Também estará bastante 
presente em nossas ações o 
conceito de Data Visualization, 
ou seja, fornecer ao tomador de 
decisão a informação correta 
extraída desse emaranhado 
de dados e indicadores, apre-
sentada num contexto visual 
no qual tendências, padrões e 
correlações podem surgir e se-
rem mais facilmente reconhe-
cidos. Fornecendo os insumos 
corretos para que as empresas 
entendam o seu consumidor 
estamos servindo como re-
ferência em acuracidade no 
planejamento estratégico.

Já no segundo semestre, 
nosso desafi o será integralizar 
o nosso sistema de SAC ten-
do como foco a retenção de 
cliente. Para isso, investiremos 
em automação, ou seja, robôs 
inteligentes para executar a 
função, ou FAQ’s automati-
zadas. Ou seja: estamos nos 
preparando para fornecer o 
melhor dado e desvendar o 
consumidor e seus sentimen-
tos e vontades. 

E o item que vai permeando 
todos os demais a fi m de pos-
sibilitar que se entendam os 
sentimentos do cliente e se dê 
o melhor direcionamento para 
a demanda é essa capacidade 
dos computadores de pensa-
rem (quase) como humanos: 
a Computação Cognitiva. Você 
está preparado para ela?

(*) É Head de inovação da DT+Seekr, 
plataforma de relacionamento

com o cliente.

Mauricio Brentano (*)

News@TI
Pernambucanas anuncia aplicativo para 
venda online 

@A Pernambucanas lança seu novo aplicativo para celulares e 
tablets. A ferramenta, gratuita e disponível para iOS e Android, 

apresenta diversas funções para ampliar a comunicação com seu 
cliente, além de facilidades e benefícios exclusivos. A principal novi-
dade do aplicativo é a possibilidade de compras online. Produtos de 
moda e casa, peças infantis e coleções especiais estarão disponíveis, 
à distância de um clique. As operações poderão ser realizadas no 
Cartão Pernambucanas e demais cartões de crédito, com entrega 
para todo o Brasil.

Infobip anuncia lançamento de sua 
plataforma Omni no Brasil  

@A Infobip, empresa que opera uma das maiores plataformas 
próprias de mensageria e comunicação do mundo, anuncia o 

lançamento do Omni, sua solução omnichannel para mensageria cor-
porativa. A novidade acompanha o crescimento contínuo do SMS A2P 
da empresa, resultado da conquista de novos clientes e da expansão 
global de sua rede. No último ano, a empresa processou mais de 7 
bilhões de transações por mês e sua plataforma esteve presente em 
mais de 60% dos aparelhos celulares em todo o mundo. O Omni, da 
Infobip, reúne os principais canais de comunicação – SMS, e-mail, 
aplicativos de chat (incluindo Viber, Facebook Messenger e Line), voz 
e notifi cações push – em uma única plataforma, que comporta alto 
volume de tráfego e permite a comunicação de 2-vias, contribuindo 
com a interação entre empresas e clientes e, consequentemente, 
com o aumento do nível de engajamento. Com essa solução, as em-
presas podem se comunicar com o cliente, com base nos canais de 
sua preferência, garantindo assim, uma melhoria na experiência dos 
usuários. A conexão simples e fácil com qualquer CRM, assegura o 
envio e entrega da mensagem hora e canais corretos.

A indústria e a impressão 3D
A tecnologia de impressão 

3D tem conquistado cada vez 
mais espaços em diversos 
segmentos, principalmente 
na indústria. As vantagens do 
seu uso são inúmeras e sua 
utilização está transformando, 
defi nitivamente, os processos 
industriais. Os principais bene-
fícios estão no desenvolvimento 
de protótipos e peças fi nais com 
altos níveis de detalhamento, 
ferramentas especializadas, 
redução de custo, tempo e 
materiais, equipamento para 
diferentes fi ns, facilidade de armazenamento, fácil mobilidade, 
entre outras.

O alcance e a popularidade das impressoras 3D estão em muitos 
setores da indústria, como aeroespacial, medicina e odontologia, 
automotivo, bijuteria, decoração, construção, arquitetura, brin-
quedos e agricultura, que já aderiram ao uso dessa tecnologia 
em benefício de seus processos.

O mercado de impressão tridimensional tem registrado rápido 
crescimento. No início, eram grandes máquinas, de alto custo 
e patenteadas, o que restringia o mercado. Hoje, já com o ven-
cimento do período de algumas patentes, o setor está aberto a 
novos investidores e desenvolvedores, o que resultou no desen-
volvimento, tanto na parte física das impressoras, quanto nos 
softwares utilizados. 

A relação custo, benefício e tempo são um dos fatores mais 
expressivos quando se pensa em vantagens do uso de impressoras 

3D, a possibilidade de imprimir, 
com a quantidade exata de ma-
téria prima, peças complexas 
de uma só vez torna seu uso 
preciso para diversos setores, 
sem falar em segmentos onde 
o custo dos materiais é muito 
caro, isso resulta em uma con-
siderável redução de custo. 

A prototipagem, com certeza, 
é outro fator fundamental dessa 
tendência. Criar um produto re-
ferência nos mínimos detalhes, 
para ilustrar o projeto fi nal com 
um elevado grau de realidade, 

reduzindo mais uma vez o custo, pode evitar erros e possíveis 
problemas de produção, além da possibilidade de criar também 
peças exclusivas e personalizadas.

De maneira geral, os materiais utilizados para impressão 3D 
são mais fáceis de armazenar e transportar do que peças intei-
ras, sem falar no tamanho do equipamento. Muitas impressoras 
podem ser instaladas em locais menores do que ambiente padrão 
da indústria, desta forma, pensando na questão local-física, as 
grandes fábricas podem facilmente migrar dos grandes centros 
industriais para mais perto do consumidor, e até mesmo ter fácil 
acesso a aeroportos, portos e suporte técnico. 

Neste ambiente, o Brasil receberá a Inside 3D Printing - Con-
ference & Expo, maior evento mundial de impressão 3D, que 
chega a São Paulo pela quarta vez e será realizada nos dias 5 e 
6 de junho, Centro de Convenções Frei Caneca (www.inside3d-
printingbrasil.com.br).

Samir Iásbeck (*)

Por que utilizar 

gamifi cação?

Se você está procurando uma 
plataforma de mobile learning 
para apoiar a aprendizagem do 
do seu funcionário, gamifi cação 
pode ser um dos recursos. 
Caso interprete este termo 
da maneira errada, podemos 
dizer que a última coisa que os 
empresários e gestores de rh 
querem é que seus colaborado-
res jogando joguinhos inertes 
em seus smartphones ou até 
mesmo no computador. Mas 
mantenha esse pensamento por 
um momento.

Por que uma pessoa está 
disposta a passar horas, às vezes um fi m de semana inteiro, na 
frente de uma tela jogando um jogo de console (Xbox ou PS4 por 
exemplo) ou até mesmo no seu celular ou tablet? Seus colabo-
radores adoram jogos porque recebem feedback e recompensas 
instantâneas. O ser humano ama recompensas. Somos muito 
competitivos e quando podemos avançar para o próximo nível 
de um desafi o, fi camos motivados a continuar. Nos sentimos 
bem quando conquistamos algo. Isso também acontece quando 
aprendemos. A gamifi cação oferece aos usuários o incentivo para 
progredirem. Então, quando você estiver procurando uma pla-
taforma de mobile learning para seu colaborador, lembre-se que 
gamifi cação é uma coisa boa. Mas afi nal, o que é gamifi cação?

Gamifi cação não é a mesma coisa que um jogo de 

console de videogame.

Podem existir minijogos dentro do quadro, mas a gamifi cação 
é o quadro geral. Quando você ouvir a palavra gamifi cação em 
um discurso de vendas para mobile learning, isso signifi ca que 
os usuários aprendem sob uma estrutura de gamifi cação. Esse 
método consiste em fazer o uso de desafi os e pensamentos ló-
gicos em estratégias de ensino ou treinamento. O propósito da 
gamifi cação é motivar e reforçar o aprendizado dos funcionários 
com feedbacks, recompensas e com a chance de praticar um 
assunto até que o dominem. Em resumo, a gamifi cação é o uso 
de estratégias e táticas semelhantes a jogos para dar aos usuários 
fi nais o incentivo para resolverem problemas e tarefas, a fi m de 
obterem recompensas e objetivos específi cos.

Veja como a gamifi cação conduz ao conhecimento:

1. Com o Feedback Imediato:

Com a gamifi cação, os funcionários recebem feedback imediato 
e podem comparar sua resposta ao material com uma explicação 
ou uma dica para que ele possa tentar novamente. Uma faixa exibe 
a pontuação progressiva do usuário à medida que ele passa por 
um módulo. Além disso, em qualquer ponto durante o módulo, ele 
pode rever os conteúdos e tentar melhorar os seus resultados.

2. Com Fortes Evidências

A Gamifi cação fornece provas fortes do progresso do usuário 
por meio da coleta e armazenamento de dados. Com as informa-
ções registradas, pode-se medir o sucesso do usuário, quantas 
tentativas ou quanto tempo demorou para alcançá-lo, e se o 
funcionário precisa ou não de mais prática para alcançar um 
bom desempenho. Os empresários e gestores de RH que estão 
curiosos sobre o progresso do seu funcionário também podem 
acessar esses dados por meio de um painel administrativo ou 
relatórios.

Gamifi cação? Que bicho é esse? 
Como posso usar na minha empresa?
Quando empresários procuram uma plataforma de elearning ou mobile learning para seus 
colaboradores, eles podem fi car confusos com o termo gamifi cação. Primeiramente, game e 
gamifi cação não são a mesma coisa. Neste artigo vou esclarecer o que é gamifi cação e quais são as 
principais vantagens de utilizar esse método como ferramenta educacional

3. Com Recompensas ou Premiações

A gamifi cação reforça um sentimento de realização nos usuários 
que alcançam metas de aprendizado, impulsionando-os para o pró-
ximo nível de aprendizagem. Assim, a gamifi cação recompensa os 
funcionários com novos desafi os e atividades, enquanto recebem 
também Patentes (badges) e recompensas tangíveis (prêmios). 
Uma coisa também que todo usuário gosta é poder imprimir um 
certifi cado ou compartilhar uma conquista em suas redes sociais 
após concluir uma missão de aprendizado.

4. Com a Aprendizagem ativa, não passiva (pílulas de 

conhecimento ou fl ashcards)

Os funcionários aprendem fazendo. A gamifi cação estimula 
os usuários a se envolverem no processo de aprendizagem, ao 
invés de terem que percorrer volumes esmagadores de texto. A 
gamifi cação apresenta a base de um assunto com o objetivo de 
possibilitar que os usuários realizem tarefas simples e breves e 
construam conhecimento sobre o tema abordado. Ao invés de 
tentar explicar um conceito amplo de uma única vez, o conteúdo 
é dividido em uma série de elementos menores, que funcionam 
por si só, mas que compõem algo maior quando reunidos. Este 
efi ciente método de ensino é conhecido como microlearning. No 
produto de Mobile Learning para Treinamento Corporativo do 
Qranio chamamos essas mecânicas de microlearning de pílulas de 
conhecimento ou fl ashcards. Pesquisas constatam que o apren-
dizado disseminado na forma de pequenas pílulas de informação 
é um meio bastante válido. Quando esse conteúdo é entregue a 
partir de dispositivos móveis seu potencial é amplifi cado.

Empresário ou Gestor RH nunca mais tema a palavra 

Gamifi cação

Se você é um empresário ou gestor de RH cauteloso com 
plataformas eLearning que prometem gamifi cação, nunca mais 
as tema! Quando aprendemos, absorvemos informação; nós 
manipulamos; nós cometemos erros; tentamos novamente e 
continuamos aprendendo até que possamos aplicar o que apren-
demos ao mundo real.

A gamifi cação desafi a os usuários e os empresários a tomarem 
parte ativa em seu processo de aprendizagem, movendo-se em 
seu próprio ritmo e colhendo as recompensas.

Como você pode motivar seus funcionários na era 

digital? Experimente a gamifi cação.

A geração dos Millennials (ou Geração Y - nascidos de 1976 
a 2000[1]) acredita que a vida e o trabalho devem estar em 
equilíbrio. Essas pessoas nunca se dedicam 100% a empresas 
que não valorizam a sua contribuição. Atualmente, os colabora-
dores desejam ser valorizados e se não sentem isso, eles podem 
simplesmente mudar de empresa. A gamifi cação cria um ciclo 
mais curto de aprendizado, incentivo e recompensas. Por isso, 
se você quiser produzir engajamento de verdade eu recomendo 
a gamifi cação.

Espero que este artigo forneça alguns esclarecimentos e dicas 
que possibilitem você aplicar a gamifi cação em sua organiza-
ção. 

(*) É CEO e Fundador do Qranio, plataforma mobile de aprendizagem que usa 
a gamifi cação para recompensar os usuários e estimulá-los a se envolver com 

conteúdos educacionais em todos os momentos. 

[1] essas datas variam de autor para autor. Utilizei o maior período 
que achei.
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Esta sexta é o décimo dia da lunação. A parte da manhã pode ser um pouco confusa com a Lua em Virgem. A 
Lua faz aspecto negativo com Netuno que pode deixar o início da manhã pouco produtiva e com atrasos. No 
fi nal da manhã já será possível ter maior clareza e discernimento das situações que estiver vivendo. A Lua em 
bom aspecto com o Sol deixa o astral mais equilibrado e por isso a noite deve ser de renovação. A Lua forma 
um aspecto positivo com Plutão que nos faz sentir mais poderosos e favorece as relações sexuais no fi nal desta 
sexta-feira. 
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Profundas alterações ocorrem nas 
relações com um maior afeto e com-
preensão. O capricho, a inconstância 
e a crítica irresponsável podem 
surgir infl uência negativa.  Mantenha 
a harmonia nas relações pessoais e 
uma atitude de leveza nesta sexta e 
sábado. 88/688 – Vermelho.

O dia leva a uma melhor organização 
e efi ciência nas tarefas. Mas no fi nal 
do dia poderá se sentir muito confu-
so, com dispersão e falta de clareza. 
Mantenha o interesse pelas coisas 
materiais e use o senso de equilíbrio 
nos atos, pensamentos e nas palavras. 
43/243 – Azul.

Lua ingressa em Virgem desde a 
madrugada e nos torna mais críticos. 
O dia será bom para realizar tarefas, 
cuidar da saúde e organizar as nossas 
atividades. O momento é marcado 
pela superfi cialidade nas relações 
emocionais. Mude algo na sua rotina. 
62/462 – Amarelo.

Nesta semana volte-se mais para 
si mesmo e encontrará respostas 
para suas dúvidas e problemas. Faça 
planos nesta fase mais delicada do 
ano que poderão se realizar. Com 
tempo de entrar em contato, ir ao 
cinema, fazer uma viagem ou pas-
seio curto e saber das novidades. 
72/372 – Branco.

Devido ao esforço feito, abrem-se no-
vos caminhos, podendo rever pontos 
de vista e rever conceitos. Precisa 
valorizar o que já possui e não descar-
tar aquilo que ainda tiver utilidade. 
Há uma propensão à distração e a 
enganos e a possibilidade de cometer 
excessos. 92/392 – Branco.

Os ajustes com a Lua em seu signo 
podem ser necessários neste fi nal 
de semana. É necessário resolver 
as questões em andamento e en-
contrar soluções imediatas. Analise 
o que seja mais importante neste 
momento e dê maior atenção a isso. 
32/432 – Verde.

A Lua forma um aspecto positivo 
com Plutão que nos faz sentir mais 
poderosos e favorece as relações 
sexuais no fi nal desta sexta-feira. 
O capricho, a inconstância e a 
crítica irresponsável podem surgir 
inesperadamente. Só com o diálogo 
obterá entendimento completo. 
52/852 – Verde.

A Lua em bom aspecto com o Sol 
deixa o astral mais equilibrado e por 
isso a noite deve ser de renovação. 
Pode haver pressa para resolver 
algumas questões que ainda estão 
pendentes. Pelo peso das obrigações 
há tendência a romper com uma 
situação e começar tudo novo, do 
nada. 54/654 – Azul.

Cumpra as obrigações e colherá bons 
resultados no que estiver fazendo. 
Há um forte senso de equilíbrio 
e necessidade de harmonização 
no ambiente em que vive. Precisa 
compreender melhor o ponto de 
vista alheio para alcançar harmonia 
e paz. 90/490 – Verde.

Pessoas ou situações vividas tendem 
a preocupar. Pode surgir alguma 
afl ição ou problema de difícil so-
lução, mas é uma boa sexta para 
procurar o prazer físico e mental. 
Na madrugada para sábado terá uma 
maior capacidade de concentração. 
67/567 – Azul.

Nesta sexta o bom aspecto da Lua 
crescente leva a cumprir deveres e 
receber apoio por parte daqueles 
a quem temos responsabilidades 
Novas relações pessoais darão bons 
resultados até o fi nal do mês de maio. 
Este é um bom dia para organizar 
as coisas. 58/858 – Azul.

A Lua faz aspecto negativo com 
Netuno que pode deixar o início da 
manhã pouco produtiva e com atra-
sos. Um bom entendimento tende a 
ser rompido na relação amorosa, se 
não rever pontos de vista. Precisa 
valorizar o que já possui e não descar-
tar aquilo que ainda tiver utilidade.  
21/421 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 05 de Maio de 2017. Dia de São Peregrino, São Joviniano, 
Santa Irene, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. Dia 

Nacional das Comunicações, Dia do Trabalhador Preso, Dia 

do Expedicionário e Dia da Comunidade. No Japão, hoje é 

o Tengo-No-Sekko, ou seja, Dia dos Meninos. Hoje aniversaria 
a cantora Beth Carvalho que faz 71 anos, o cantor Chitãozinho, da 
dupla Chitãozinho e Xororó, nascido em 1954, o ator Paulo Gorgulho, 
que chega aos 58 anos, o ator Thiago Picchi que completa 41 anos e o 
cantor, dançarino e ator Chris Brown nascido em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem iniciativa, força de vontade e 
determinação. Percebe rapidamente as situações ao redor e seu senso 
funcional o faz executar da melhor maneira os seus deveres. É elegante 
e um pouco orgulhoso sem que isto chegue necessariamente a preju-
dicar as boas relações com os outros. Tem boa compreensão dos ciclos 
da natureza, suas leis, exigências e sua lógica. Frequentemente aplica 
essa compreensão de maneira prática, na vida pessoal e profi ssional. 
No lado negativo precisa evitar o excesso de confi ança.

Dicionário dos sonhos
ANIVERSÁRIO – Ser o (a) próprio (a) aniversa-
riante: boa saúde. Festejar o aniversário de outra 
pessoa: aborrecimentos. Números de sorte: 25, 30, 
32, 36, 42 e 55.

Simpatias que funcionam
Para se destacar numa entrevista de emprego: 
Pegue um abacaxi, mel, um pedaço de papel, um 
pedaço de fi ta amarela. Pegue o abacaxi, corte-o 
ao meio e retire boa parte da polpa. Numa metade, 
coloque mel e na outra um papel com o seu desejo 
escrito. Junte as duas partes e amarre com uma fi ta 
de cetim amarela. Deixe tudo dormir no sereno. Na 
manhã seguinte, coma três colheradas da parte do 
abacaxi com mel e volte a fechá-lo. Enterre o abacaxi 
aos pés de uma árvore ou jogue-o num rio.
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Violência à 
sensualidade
O espetáculo 11 Selvagens 

segue em temporada. A peça 
reúne onze atores em situações 
onde as pessoas perdem o con-
trole. São cenas do cotidiano 
em que explode um impulso 
descontrolado. Da violência à 
sensualidade, do absurdo ao 
trivial, são onze quadros inter-
ligados como uma camada de 
sociabilidade que pode rapida-
mente ser rompida em nossos 
dias. O público acompanha tudo 
de perto, em arena, próximo. 
Em algumas cenas, é como se 
a plateia estivesse na mesma 
situação dos atores. Em outras 
é cúmplice e voyer, já que as 
cenas passeiam pelos diferentes 
lados da arena colocando ato-
res e público lado-a-lado. Com 
Anna Galli, Bianca Lopresti, 
Gabriel Gualtieri, Isabella Melo, 
Jonatan Justolin, Gustavo Bri-
cks, Mariana Marinho, Mariana 
Beda, Rafael Carvalho, Renan 
Botelho e Vítor diCastro.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor 
Teodoro Baima, 78,  Vila Buarque, tel. 
99642-8350. Sextas às 21h e sábados às 
19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 
Até 06/05.

O espetáculo infantil “Deu a Louca no Mu-
seu” estreia 6 Encenada pelo Grupo Teatro 
de La Plaza a peça mistura a linguagem do 

Teatro de Bonecos, Objetos e Animação com a 
mágica para narrar as aventuras de um guarda de 

um museu que irá receber uma importantíssima obra 
de arte. A estória acontece num museu vai receber uma 

importantíssima obra de arte e o funcionário encarregado 
terá que usar toda a sua esperteza para evitar que as obras 
de arte sejam roubadas. Porém, um estranho visitante irá 
colocar em risco a valiosa coleção artística. O que o visitante 
nem imagina é que este não é um guarda comum, pois ele 
conta com uma arma secreta especial: os poderes da mágica 
e das habilidades para os truques.

Serviço:Teatro Arthur Azevedo, Av. Paes de Barros, 955,  Mooca, tel: 2605-8007. Sábados 
e Domingos às 16h.Entrada franca. Até 28/05.

Estreia do espetáculo “Resománica” do grupo mexicano Perspectiva

Escénica em 3 únicas apresentações.

Dia 11 de maio 
estreia o espetáculo 
“Resománica” do 
grupo mexicano 
Perspectiva Escénica

Essas apresentações 
acontecem fruto 
do intercâmbio en-

tre os grupos Refinaria 
Teatro de São Paulo e 
Perspectiva Escénica do 
México, que se encon-
traram no Brasil e no 
México interagindo suas 
produções. E hoje estão 
no projeto “Duas Cultu-
ras, Duas Visões, Uma 
Mesma Problemática”. 
Na história um casal: um 
conduz a cadeira de rodas 
do prostrado. A rotineira 
caminhada matinal tam-
bém é um exercício do 
poder do capataz sobre 
a incapaz. O jeito que El 
Teca exerce sobre a debi-
litada Perdiz, ostenta os 
selvagens instintos de seu 

Fernanda Abreu

A cantora Fernanda Abreu leva ao palco da casa o 
show da turnê do disco “Amor Geral”. O repertório 
tem seis músicas novas do álbum inédito e grandes 
sucessos da carreira da artista. Fernanda teve toda a 
sua discografi a relançada nas plataformas digitais em 
agosto do ano passado.

Servviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Hoje (5) às 23h50. Ingressos: De R$ 70 a R$ 120.

Duas culturas

D
iv

ul
ga

çã
o

sangue macha. O que de-
veria ser um banho de sol, 
torna-se um repertório de 
jogos. Apesar da sua des-
vantagem corporal, Perdiz 

pouco a pouco vai tomando 
a força para enfrentar seu 
adversário. O tempo pega 
o espectador, e o suspense 
assume o comando.

Serviço: Ceu Inácio Monteiro, R. Barão Bar-
roso do Amazonas, S/N, Cohab Inacio Monteiro, 
tel. 2518-9049. Quinta (11) às 20h, Galpão do 
Folias, R. Ana Cintra, 213,  Santa Cecília, tel. 
3361-2223. Sexta (12) às 20h e Refi naria Teatral, 
R. João de Laet, 1507, Vila Aurora, tel. 3624-9301. 
Sábado (13) às 20h. Entrada franca.
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Refl exões
SINÔNIMOS ESPÍRITAS

Amor - presença divina.

Caridade - apoio a si mesmo.

Estudo - discernimento.

Trabalho - defesa.

Progresso - renovação.

Ignorância - treva.

Serviço - merecimento.

Perdão - liberdade.

Ofensa - prisão.

Culpa - desarmonia.

Sofrimento - reajuste.

Equilíbrio - saúde.

Ressentimento - enfermidade.

Ódio - veneno.

Êxito - esforço constante.

Dever - rumo certo.

Felicidade - paz de consciência.

Constância - garantia.

Conhecimento - 
responsabilidade.

Prosápia - tolice.

Orgulho - queda.

Humildade - ascensão.

Albino Teixeira
(De "Através do Tempo",

de Francisco Cândido Xavier - 
Espíritos diversos)
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Serviço:Teatro Arthur
e Domingos às 16h.Entr

“Deu a Louca no Museu”

Cena da peça “Deu a Louca no Museu” .

Divulgação
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Empresas & Negócios

O pretendente: MILTON CESAR ARAUJO SANTOS, profi ssão: auxiliar técnico eletrôni-
co, estado civil: solteiro, naturalidade: Nossa Senhora das Dores - SE, data-nascimento: 
03/12/1969, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Acácio 
dos Santos e de Dalucia de Araujo Santos. A pretendente: MARIA MADALENA DOS 
SANTOS, profi ssão: chefe de copa, estado civil: divorciada, naturalidade: Cicero Dantas 
- BA, data-nascimento: 20/01/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Raimundo Santos e de Izaltina Maria de Jesus.

O pretendente: ANDERSON CLAYTON MARTINS FERREIRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio José Alves Ferreira 
e de Adelina Silvina Martins Ferreira. A pretendente: ELLEN DE PAIVA LANA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Izoir de Lana 
e de Lelice Maria de Paiva Lana.

O pretendente: DANILO TEIXEIRA FEITOSA, profi ssão: moto-boy, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerinaldo Alves Feitosa e de Aparecida Teixeira 
Alves Feitosa. A pretendente: MARLA UAIANE GOMES FERREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araci - BA, data-nascimento: 18/09/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Ferreira e de Lucia Maria 
Gomes Ferreira.

O pretendente: LEILA CRISTINA NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosangela Nascimento Santos. A 
pretendente: JÉSSICA APARECIDA MARQUES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Roseli Marques.

O pretendente: DANIEL PEDROSO DAMASCENO, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/01/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Ferreira Damasceno e de Dalva Rosa 
Pedroso. A pretendente: MICHELE ROSENO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Roseno da Silva e de Ge-
ralda de Fatima da Silva.

O pretendente: DENIVALDO LUIZ DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Catende - PE, data-nascimento: 30/03/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa Maria da Conceição. A pretendente: 
ELIANE MORAES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paranavaí - PR, data-nascimento: 21/03/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Moraes da Silva e de Josefa Moraes 
da Conceição.

O pretendente: EDUARDO DA GAMA ALI, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Regivaldo Silva Ali e de Maria Cleide 
Oliveira da Gama. A pretendente: ALICE SAYURI HONDA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1998, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Helio Honda e de Elza Maria Pereira.

O pretendente: JULIO ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: auxiliar de enca-
nador, estado civil: solteiro, naturalidade: Antas - BA, data-nascimento: 05/01/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Antonio dos Santos e de 
Joseilde Nascimento dos Santos. A pretendente: JULIA PEREIRA NOVAIS RIBEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
27/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesuino No-
vais Ribeiro e de Carlonita Pereira Belo.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO FERNANDES DA SILVA, profi ssão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 07/12/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis Gomes da Silva e de Maria da 
Conceição Fernandes da Silva. A pretendente: KATIELLE SOUZA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 10/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Dorgival Pereira da Silva e de Ana Maria Alves de Souza.

O pretendente: KAIQUE MIGUEL SOARES DA SILVA, profi ssão: operador de telema-
rketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joan Miguel da Silva e de 
Andreia Soares dos Santos. A pretendente: FERNANDA SOUSA SANTOS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcos da Silva Santos e de Joilde Maria de Sousa.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DE MELO, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alvarenga de Melo e de Maria Elisonete 
da Cunha. A pretendente: MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 21/06/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pedro dos Santos Irmão e de 
Célia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DIOVAN AMORIM VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Januária - MG, data-nascimento: 17/05/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldinho Correa de Souza e de Ivonete 
Amorim Vieira de Souza. A pretendente: DEYZE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos André da Silva e 
de Zélia Souza Ferreira da Silva.

O pretendente: EVERTON SALDANHA DE ARAUJO, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Pereira de Araujo e de Maria 
Aparecida de Araujo. A pretendente: FABIANA CORREIA DE MORGADO, profi ssão: 
técnica de hortelaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 27/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Givaldo 
de Morgado Barbosa e de Maria de Fatima Correia.

O pretendente: DOUGLAS CORREA TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: técnico em 
marketing, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/06/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Teixeira 
da Silva e de Fatima Correa da Silva. A pretendente: RENATA MARIA DE JESUS RUFI-
NO, profi ssão: gerente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano 
do Sul - SP, data-nascimento: 29/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Leite Rufi no e de Rosa Maria de Jesus Rufi no.

O pretendente: RICARDO DE CARVALHO SOUZA, profi ssão: roteirista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Floriano - PI, data-nascimento: 10/09/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ely Vital de Souza e de Maria do Socorro 
Feitosa de Carvalho Souza. A pretendente: ANTONIA CYNTHIA DOS REIS SOUZA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Passagem Franca 
- MA, data-nascimento: 20/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Sebastião de Assis Lima e de Sebastiana dos Reis Lima.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Carira - SE, data-nascimento: 09/07/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequias Florêncio dos Santos e de Joselita 
Santos. A pretendente: DENISE FELIX DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1983, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Maria Edilza Felix da Silva.

O pretendente: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS, profi ssão: cortador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido dos Santos e de Marli da 
Silva dos Santos. A pretendente: LUANA SANTIAGO DA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Santiago da Silva e de 
Lucia de Fatima Bezerra da Silva.

O pretendente: JEFFERSON LINS DE ANERCINO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Ferreira de Anercino e de Francineide 
Lins de Anercino. A pretendente: MAYARA PEREIRA BENTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Clayton dos Santos Bento e de Neuza Maria 
Correia Pereira.

O pretendente: LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 06/02/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo José de Oliveira e de Vitória de 
Jesus Moreira de Oliveira. A pretendente: JÉRSICA ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Mascote - BA, data-nascimen-
to: 02/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genilson 
Batista de Oliveira e de Rita de Cácia Maria de Jesus.

O pretendente: TASSO EUFRASIO ALVES FILHO, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tasso Eufrasio Alves e de Maria Luiza 
de Oliveira. A pretendente: GISELANE JOANA DE SOUSA, profi ssão: atendente, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: São João do Piauí - PI, data-nascimento: 29/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Lino de Sousa e 
de Joana Brigida de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON HENRIQUE BENETASSO DOS SANTOS, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Evangelista dos 
Santos e de Flora Benetasso dos Santos. A pretendente: FRANCINE LINS DE ANER-
CINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 10/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Ferreira de Anercino e de Francineide Lins de Anercino.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS MARINHO LIMA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro - PE, data-nascimento: 20/11/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero de Lima Filho e de Edejane 
Aurenice Marinho Lima. A pretendente: ESTEFANE BRITO DIAS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Dias 
e de Marcia Brito Nunes.
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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: DOUGLAS BARROS DE AMORIM BEZERRA, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/12/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Murilo de Amorim Bezerra e de Maria 
Cleide Barros. A pretendente: ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Boninal - BA, data-nascimento: 07/08/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João José de Souza e de 
Agemira Oliveira de Souza.

O pretendente: JOSÉ MOURA DIAS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Parnamirim - PE, data-nascimento: 15/10/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genezio Moura Dias e de Francisca do Carmo Lopes 
de Moura. A pretendente: JOCILENE ALENCAR COSTA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ouricuri - PE, data-nascimento: 07/05/1986, residente e do-
miciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Antonio Edivaldo Sá da Costa e de 
Anizete Gomes de Alencar Costa.

O pretendente: ADRIANO ALVES PEREIRA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ubá - MG, data-nascimento: 10/04/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Resende Pereira e de Marinalva Paranhos 
Alves. A pretendente: JARLIANE ARÉVALO CARVALHO, profi ssão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: solteira, naturalidade: Tabatinga - AM, data-nascimento: 24/02/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Lima Carvalho e de 
Maria Alice Nascimento Arévalo.

O pretendente: JOÃO CARLOS DE SOUZA ALVES, profi ssão: gerente de auto pe-
ças, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1983, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de João José Alves e de Maria Lucia 
de Souza. A pretendente: BIANCA SOARES DE ALMEIDA NASCIMENTO, profi ssão: 
funcionario pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Otoniel Nascimento e de Darcy Soares de Almeida Nascimento.

O pretendente: CARLOS ANDERSON REIS DE LIMA, profi ssão: riscador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Reis de Lima e de Maria de Lourdes 
Antonio da Silva de Lima. A pretendente: BRENDA OLIVEIRA RAMOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Francisco Ramos e 
de Sandra Maria de Oliveira.

O pretendente: WANDERLEY SÉRGIO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pesqueira - PE, data-nascimento: 05/08/1968, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dinísio da Silva e de Iracema Gonçalves da 
Silva. A pretendente: CLEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: faxineira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Quinta do Sol - PR, data-nascimento: 31/10/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo José de Oliveira e de Se-
bastiana Galdina de Oliveira.

O pretendente: EVERTON FERNANDES COUTIM, profi ssão: engenheiro eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Americana - SP, data-nascimento: 10/07/1987, residente 
e domiciliado em Americana - SP, fi lho de Jaime Rodrigues Coutim e de Santa Bezerra 
Fernandes. A pretendente: PATRICIA VELOSO LIMA, profi ssão: gestora ambiental, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adnelson João de Lima e de Rita 
de Cassia Veloso de Lima.

O pretendente: BRUNO VIEIRA SILVA, profi ssão: auxiliar de cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odalio Silva e de Marilene Vieira. A pre-
tendente: ROSANA APARECIDA AMORIM DA SILVA, profi ssão: técnica de laboratório, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/03/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Amorim da Silva e 
de Marlene Aparecida da Silva.

O pretendente: MARCOS LOPES DA ROSA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 28/10/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ruvaldo Apparecido Lopes da Rosa 
e de Olivia Maria da Conceição Rosa. A pretendente: MARIA HELENA EVARISTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ponte Nova - MG, data-nascimento: 
19/02/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Evaristo 
e de Maria Calixto.

O pretendente: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 20/02/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Laranjeira da Silva e de Luiza Santi-
na da Silva. A pretendente: DANIELE SILVA NASCIMENTO, profi ssão: vendedora de 
comércio varejist, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/09/1987, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Hildebran-
do Costa Nascimento e de Maria Lucia Silva Nascimento.

O pretendente: ALEX DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/05/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Sabino de Oliveira e de Maria do Carmo de 
Oliveira. A pretendente: KELLY FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: porteira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/01/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Suely Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUIZ ANTONIO BAENA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 09/09/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Baena e de Vera Lucia da Silva 
Rosa Baena. A pretendente: MIRIAN DOS SANTOS BOMFIM, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnelo Antonio Nunes Bomfi m e de 
Eliete Penha Paes dos Santos Bomfi m.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: funileiro de ar condicionado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guaíra - SP, data-nascimento: 21/10/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto dos Santos e de Lu-
zia Ricardo dos Santos. A pretendente: ADRIANA DE CASSIA BARBOSA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Carlos - SP, data-nascimento: 
12/09/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ludovico 
Barbosa e de Flavia de Lourdes da Silva Barbosa.

O pretendente: MICHEL MOREIRA SOBRINHO, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Braulio Sobrinho e de Josefa Lopes 
Moreira Sobrinho. A pretendente: TAMIRIS LIMA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/09/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Gomes da Silva e de Eli-
zabeth Maria Lima.

O pretendente: YGOR ERIVAN DA SILVA GALVÃO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivan Torres Galvão e de Maria Raimunda 
da Silva. A pretendente: GABRIELLE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Jesus de Oliveira e de Marilene 
Diolinda da Silva.

O pretendente: TIAGO VASCONCELOS SILVA, profi ssão: contador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Galdino da Silva e de Luciene Vascon-
celos de Barros Silva. A pretendente: RITIELHYNS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: 
engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre 
dos Santos Oliveira e de Maria Madalena Reis Santos Oliveira.

O pretendente: ARTHUR FERRAZ, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1990, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Claudia Cilene Ferraz. A pretendente: THAIS RODRIGUES 
DA COSTA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 24/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wagner da Costa e de Gessilaine Rodrigues Santos da Costa.

O pretendente: DANIEL DEL PUERTO GARCIA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1963, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Garcia Hernandez e de Diorita Del 
Puerto Garcia. A pretendente: TANIA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 21/05/1965, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pedro da Silva e de Maria do Carmo 
Patrocinio da Silva.

O pretendente: JEFFERSON GOMES CEZARIO, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/05/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Cezario e de Denise 
Gomes da Silva. A pretendente: JAQUELINE DA SILVA COSTA, profi ssão: instrutora 
de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Costa e de Carmen Maria da Silva Costa.

O pretendente: JONATAS DE OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: tapeceiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Santana de Sousa e de Cleyde 
Maria de Oliveira Sousa. A pretendente: GEORGINA SALIBA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Saliba e de Maria Aparecida 
Magalhães Damasceno.

O pretendente: VANDERSON DA SILVA LIRA, profi ssão: administrador de pós ven-
da, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 29/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Vanderlei de Lira e 
de Valquiria da Silva. A pretendente: LÉIA FERNANDES DO NASCIMENTO, profi s-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudemir do 
Nascimento e de Maria de Jesus Fernandes Nascimento.

O pretendente: DIEGO RIBEIRO SOARES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/12/1992, residen-
te e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Jose Renato Dionisio Soares e de Iraci 
Ribeiro dos Santos. A pretendente: JAÍNE SANTOS ANDRADE, profi ssão: operadora 
de telemerketing, estado civil: solteira, naturalidade: Capela - SE, data-nascimento: 
08/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Teles 
Andrade e de Maria Cristina dos Santos.

O pretendente: SILVESTRE GONÇALO MOURA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Paraibano - MA, data-nascimento: 06/08/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ari Valdivino de Moura e de Antonia Gonçalo 
Moura. A pretendente: LUANA LUCENA CUNHA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pastos Bons - MA, data-nascimento: 22/06/1988, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lindomar Teixeira Cunha e de Sonia 
Maria Lucena Cunha.

O pretendente: VALDIR JOSE GONÇALVES DE ALKMIM, profi ssão: assisten-
te logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/09/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario 
Jose de Alkimim e de Maria Jose Gonçalves de Alkmim. A pretendente: CAROLI-
NA CALDEIRA DE ASSIS, profi ssão: técnica em segurança do trabal, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Assis Neto e de Maria 
Anizia Caldeira.

O pretendente: OSÉAS NASCIMENTO, profi ssão: operador de empilhadeira, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Inhambupe - BA, data-nascimento: 01/08/1964, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tome Nascimento 
Filho e de Senhorinha da Conceição Nascimento. A pretendente: VERÔNICA MARIA 
GOES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Joaquim dos Santos e de Maria do Céu Goes 
de Almeida.

O pretendente: KETERTON HENRIQUE FELIPE, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristiane Felipe. A pretendente: THAYS DA 
PAIXÃO SANTANA XAVIER MEDRADO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/12/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique Santana Xavier Medrado e de Eliane 
da Paixão Oliveira.

O pretendente: JOÃO ROSA DE FARIA FILHO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Vicente - SP, data-nascimento: 08/08/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rosa de Faria e de Neuza 
Lopes de Faria. A pretendente: KÁTIA CRISTINA KOVACS, profi ssão: professo-
ra, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laszlo Kovacs e de 
Myrian de Paula Kovacs.

O pretendente: OLICIO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Camilo dos Santos e 
de Benedita Maria dos Santos. A pretendente: ROSA FRANCISCA FÉLIX, profi ssão: 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Caldas - MG, data-nascimento: 
10/06/1955, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Felix e 
de Elisa Francisca Félix.

O pretendente: LUIZ ALBERTO MOREIRA RODRIGUES, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 10/02/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Agostinho Rodri-
gues e de Maria Lucia Moreira Rodrigues. A pretendente: MILENE DA SILVA SOUZA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 23/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Nascimento Souza e de Ana Paula da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE BRAGA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Francisco dos Santos e de 
Aparecida Ribeiro Braga. A pretendente: GRAZIELE BATISTA DO NASCIMENTO, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elisangela 
Batista do Nascimento.

O pretendente: ELIAS DE JESUS ESPAIRANI, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 23/12/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cícero Basse Espairani e de Lourdes de 
Jesus Espairani. A pretendente: VANILZA RIBEIRO RAMOS, profi ssão: vigilante, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Francisco - MG, data-nascimento: 25/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ramos Pereira e 
de Maria Ribeiro Ramos.

O pretendente: BRUNO ARAUJO OLIVEIRA, profi ssão: açougueiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco das Chagas de Oliveiras e de Maria 
Salete de Araujo Sousa. A pretendente: PAMELLA PEREIRA FEBA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Feba 
Junior e de Sandra Luzia Pereira.

O pretendente: JOÃO LUIS DOS SANTOS ALCÂNTARA, profi ssão: conferente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 10/02/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Nascimento de Alcântara e 
de Erenilda Maria dos Santos Alcântara. A pretendente: HERICA SUZETE CARLA DE 
SOUSA, profi ssão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro - BA, data-
nascimento: 27/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Joaquim de Sousa Filho e de Alberta Karla dos Santos.

O pretendente: EMERSON DE SENA ANDRADE, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 28/09/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Lima Andrade e de Geralcina 
de Sena Andrade. A pretendente: SARA DA SILVA DE PINHO, profi ssão: esteticista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Felix de Pinho e de 
Leilda Moreira da Silva.

O pretendente: JOÃO DE AZEVEDO FILHO, profi ssão: decorador, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Colatina - ES, data-nascimento: 15/03/1957, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Azevedo e de Drucera Ferreira 
de Azevedo. A pretendente: DIONÉLIA LUIZ DA SILVA MARCOLINO, profi ssão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: Espírito Santo -, data-nascimento: 22/02/1962, 
residente e domiciliada em Nova Iguaçu - RJ, fi lha de João Luiz da Silva e de Eunice 
de Azevedo da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ SOUSA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Domingos Mourão - PI, data-nascimento: 04/06/1968, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Saturnino Teixeira de Sousa e de Fran-
cisca Maria da Conceição. A pretendente: MARILENE FÉLIX DE ANDRADE, profi s-
são: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: Penaforte - CE, data-nascimento: 
06/10/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Félix de 
Andrade e de Maria Eulina de Andrade.

O pretendente: DENIS GOMES DOS SANTOS, profi ssão: motociclista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/01/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ride dos Santos e de Eurides Gomes 
dos Santos. A pretendente: RAIANE RAMOS CLEOFAS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Rondon do Pará - PA, data-nascimento: 11/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Trindade Cardoso Cleofas e de 
Luciene de Jesus Ramos.

O pretendente: JOEL FERREIRA DE MACÊDO, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Castelo do Piauí - PI, data-nascimento: 28/08/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Andrade Ferreira e de Maria 
Selma Soares de Macêdo. A pretendente: JÉSSICA OLEGÁRIO DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Olegário da Silva e 
de Gilvaneide Lima da Silva.

O pretendente: ANTONIO EUFRASIO DE OLIVEIRA FILHO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Mombaça - CE, data-nascimento: 12/11/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Eufrasio de 
Oliveira e de Antonia Nunes de Oliveira. A pretendente: VERONICA NASCIMENTO 
DOS SANTOS, profi ssão: líder de departamento, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemente Bispo dos Santos e de Maria Nascimento 
dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO GOIS DOS SANTOS, profi ssão: fi scal de piso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeira do Amparo - BA, data-nascimento: 
28/04/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Antonio Gois dos Santos e de Zuleide Maria de Jesus Santos. A pretendente: AN-
DRÉIA DE FÁTIMA HORÁCIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Aparecido Horácio e de Lazara Antonia da Silva 
Horácio.

O pretendente: ALEX SANDRO DE LIMA MUNIZ, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio de Paula Muniz e de Doraci de Lima 
Barros. A pretendente: CLAUDIA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Custodio de Souza Neto e de Selma 
Alves de Souza.

O pretendente: PAULO ROGERIO FILHO, profi ssão: operador de estacionamento, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pedro Filho e de 
Benedita Izaura Gabriela. A pretendente: ELAINE CRISTINA SATURNO, profi ssão: li-
der, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/10/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudinei Saturno e de 
Maria Helena Saturno.

O pretendente: RICARDO VIEIRA DE MELO, profi ssão: refrigeração, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 08/01/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zelia Vieira de Melo. A pretendente: 
ALESSANDRA PAULINA ARAUJO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1986, residente e domici-
liada nesta Capital - SP, fi lha de Adenilde Paulina Marcelina.

O pretendente: COSMO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: assistente de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibimirim - PE, data-nascimento: 22/10/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Helena da Silva. A pretendente: 
SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ibimirim - PE, data-nascimento: 09/04/1969, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Alexandrina da Conceição.

O pretendente: DOUGLAS RUBIM DE JESUS, profi ssão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1994, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Divino Rocha de Jesus e de Zeny Rubim de Jesus. 
A pretendente: KLEIZIANY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escri-
tório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Martins de Oliveira 
e de Maria Cristina da Silva.
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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021526-66.2013.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Luiza de Jesus Lima, CPF 405.054.135-15 e
José Rosa Lima, CPF 416.659.295-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: Para que efetue o
pagamento do valor de R$ 13.017,79, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 43 da
Quadra OM, Loteamento Ninho Verde II. 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 (quinze) 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                              (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0040304-21.2012. 8.26.0002. Intimação Prazo 20
dias - Processo. 0040304-21.2012. 8.26. 0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho. Juiz de Direito da 5º
VC do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Julieta Da Silva Santos,
RG Nº 8.975.019, CPF/MF Nº 052.990.948-09 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de Momentum Empreendimento Simobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.364,70, que
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 03 de março de 2017.                                                                              (05 e 06)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - 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: HALLANN DE OLIVEIRA VERISSIMO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jackson de Jesus Verissimo e de 
Inalda de Oliveira Verissimo. A pretendente: ANDRÉIA MEDEIROS DA SILVA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/06/1996, residente e domiciliada nesta Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivair Medei-
ros da Silva e de Josefa Sousa de Oliveira.

O pretendente: ERINALDO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Pesqueira - PE, data-nascimento: 15/10/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Batista da Silva e de Lêda 
Maria Santos da Silva. A pretendente: GISELE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: promo-
tora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaoquim 
Barbosa da Silva e de Maria Perpetua de Oliveira.

O pretendente: RALF PEREIRA ALMEIDA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Barbosa de Almeida e de Rosa 
Maria Pereira. A pretendente: TALITA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: 
técnica de certifi cação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 27/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
da Lapa Ribeiro dos Santos e de Vera Lucia Teixeira dos Santos.

O pretendente: ISAÍAS MIGUEL DOS SANTOS FILHO, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Caaporã - PB, data-nascimento: 04/11/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaías Miguel dos Santos e de Edilza Targino de Santana. A 
pretendente: FRANCIELE DE OLIVEIRA FEITOSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1997, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Alves Feitosa e de Ivone Nogueira de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO, profissão: pintor de 
manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 31/07/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de 
Hermes Francisco do Nascimento e de Ivonete Maria dos Santos. A pretendente: 
FERNANDA LISBOA DAVID, profissão: teleatendente, estado civil: solteira, na-
turalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/10/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de José Paulo David e de Ursulina Lisboa Brito 
David.

O pretendente: VINÍCIUS VENUTO FERNANDES DE OLIVEIRA, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/01/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Valdir 
Fernandes de Oliveira Júnior e de Claudimina Ritas Venuto. A pretendente: ALINE 
EMANUELLI MARTINS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Milton Martins dos Santos e de Georgia 
Leonor Manoel.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ SOUSA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Coelho Neto - MA, data-nascimento: 11/09/1973, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Chagas Sousa. A pretendente: 
RITA DO NASCIMENTO SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Teresina - PI, data-nascimento: 28/04/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribeiro da Silva e de Joana Nascimento 
da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, profissão: geógrafo, estado civil: viú-
vo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1973, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Aparecida dos Santos. A pre-
tendente: LUCIMAR DA COSTA DIAS, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Sousa - PB, data-nascimento: 09/08/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Pedro da Costa e de Ivone Cavalcante 
da Costa.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES DE SALES, profi ssão: peixeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Formoso - BA, data-nascimento: 18/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Rodrigues de Sales e de Ines 
Ferreira dos Santos. A pretendente: FABRÍCIA ROCHA FLORES, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1978, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Oliveira Flores e de 
Tereza Rocha Flores.

O pretendente: JOSIMAR LELIS PEREIRA, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria Pereira e de Maria Vitoria 
Lelis Gonçalves da Silva. A pretendente: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: 
consultora de implantação, estado civil: divorciada, naturalidade: São Miguel dos Cam-
pos - AL, data-nascimento: 30/01/1984, residente e domiciliada neste Capital - SP, fi lha 
de Antonio Ferreira da Silva e de Quitéria Mariano da Silva.

O pretendente: MURILLO AUGUSTO DE PAULA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Aldemir Cortez de Paula e de Elisete Barbieri de 
Paula. A pretendente: JULIANA VENANCIO DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Teixeira da Silva e de Marina 
Venancio da Silva.

O pretendente: LUIZ FERNANDO FREITAS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Doriosvaldo Lima dos Santos e de Luz 
Marina Cavalcante Freitas dos Santos. A pretendente: MARINA DA SILVA MORATO, 
profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 02/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Morato e de Josefa Lucineide Morato.

O pretendente: EMMANUEL JUNIOR OKAFOR, profi ssão: atleta professional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Enugu, Abia State, Nigeria, data-nascimento: 01/03/1989, re-
sidente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Emmanuel Okafor e de Chy Chy Okafor. 
A pretendente: ALESSANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: promotora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson de Oliveira e de Neuza Luiz 
de Oliveira.

O pretendente: EDSON JUVENCIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Garça - SP, data-nascimento: 16/09/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Juvencio e de Maria Eugenia. A pretendente: 
SOLANGE REGINA DE ARAUJO, profi ssão: pendas domesticas, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1964, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de João Romão de Araujo e de Maria Eugenia.
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

Continuação

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ARINZE FELIX EZIKE, de nacionalidade nigeriano, profi ssão vendas, 
estado civil solteiro, nascido em Agbor - Nigéria, no dia 10/01/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Anthony Ezike e de Celina Ezike. A pretendente: CAROLINE 
ISIDIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Maria Antonia Isidio da Silva.

O pretendente: ANDRÉ PENNA STRAFACCI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Strafacci e de Apareci-
da Oliveira Penna Strafacci. A pretendente: PRISCILLA BERBERT, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em Ribeirão Preto - SP, no 
dia 07/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adil Berbert e de 
Regina Aparecida da Fonseca Berbert.

O pretendente: DECIO DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, estado 
civil divorciado, nascido em Arapongas - PR, no dia 01/09/1950, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Assis Filho e de Raimunda Maria da Conceição. 
A pretendente: NEUZA OLIVEIRA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentada, estado civil divorciada, nascida em Iepé - SP, no dia 01/01/1951, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdemar Francisco de Paula e de Iblantina 
Oliveira de Paula.

O pretendente: CAIO CÉSAR BOLOGNESI, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Júlio César Bolognesi e de Tânia Aparecida 
Camacho Bolognesi. A pretendente: LARA PIZZANI VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão arquiteta, estado civil solteira, nascida em Campinas - SP, no dia 05/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Yuri Dostoiewski Vieira e de Anna 
Maria Pizzani Vieira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
enfermeiro, estado civil divorciado, nascido em Senhora das Dores, Municipio de 
Barbacena - MG, no dia 21/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Dejanira Lina de Jesus. A pretendente: JAQUELINE MOREIRA CASIMIRO 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de enfermagem, estado 
civil divorciada, nascida em Diadema - SP, no dia 03/05/1987, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antonio Casimiro e de Suzete Moreira Pinho 
Casimiro.

O pretendente: WILLIAM TANAN DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/08/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Batista de Moura e de Evany 
Tanan da Silva de Moura. A pretendente: LAIS TEIXEIRA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 16/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Humberto 
Pereira e de Tania de Lourdes Teixeira Viturino.

O pretendente: ANTONIO MARCOS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
manobrista, estado civil solteiro, nascido em Areia - PB, no dia 18/07/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco de Araujo e de Maria de Lourdes 
Araujo. A pretendente: SILVANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
encarregada de cozinha, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/10/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Juraci Daniel dos Santos e de 
Maria José dos Santos.

O pretendente: MAKAR PLAKHOTNYK, de nacionalidade ucraniano, profi ssão 
matemático, estado civil solteiro, nascido na Ucrania, no dia 22/09/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Volodymyr Plakhotnyk e de Tatiana 
Plakhotnyk. A pretendente: LEOCADIA BRISKIEVIEZ, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão enfermeira, estado civil divorciada, nascida em Sarandi - RS, no dia 
17/10/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vicente Briskieviez 
e de Madalena Babinski Briskieviez.

O pretendente: LUCAS BALIEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão propagandista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1987, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Dejair Balieiro e de Elizabeth Kovacs Vohlers Balieiro. 
A pretendente: YASMIN ZANIRATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente 
jurídico, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/09/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Robson Zanirato e de Carla Cris-
tiane da Silva Zanirato.

O pretendente: FRANKLIN BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
físico, estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia 04/08/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Florisvaldo Bispo dos Santos e de Zânia Claudino 
dos Santos. A pretendente: ALEXANDRA FERNANDES OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão geóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
18/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Cesar Ferreira 
da Costa Oliveira e de Regina Isabel Fernandes Oliveira.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são metalurgico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel João dos Santos e de 
Quiteria Maria dos Santos. A pretendente: PAULA DOS SANTOS TESSAROLLI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão costureira, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Aparecido Antonio Tessarolli e de Iranilde Rosa dos Santos Tessarolli.

O pretendente: JACKSON ROBERTO LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Roberto Lima e de Glaucia 
Virginia Lima. A pretendente: LUCIMAR APOLINARIO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Apolinario 
dos Santos e de Marlene Apolinario dos Santos.

O pretendente: JOÃO VICTOR NORONHA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 02/07/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean Roberto Lima e de Miriam 
Lina Noronha Lima. A pretendente: CAMILA CATARINE DA SILVA SILVEIRO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Rogerio 
Silverio e de Maria Fatima da Silva Silverio.

O pretendente: ELTON APARECIDO XAVIER DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elson Silva de Oliveira e de Celia 
Rosa Xavier de Oliveira. A pretendente: MICHELE CRISTINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 15/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos 
Barbosa da Conceição e de Teresa Cristina Pereira da Conceição.

O pretendente: ALBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
construtor civil, estado civil divorciado, nascido em Mangabeira - CE, no dia 04/12/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alberto Ferreira Lima e de Josefa Ferreira de Lima. 
A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão  do lar, estado 
civil solteira, nascida em Juazeiro do Norte - CE, no dia 15/11/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Inacio da Silva e de Maria Josefa da Silva.

O pretendente: ELIAS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, estado civil 
divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/09/1973, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de João Manoel Vicente e de Josefa Isabel Vicente. A pretendente: ROSEANE 
CAVALCANTE FARIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, 
nascida em Arapiraca - AL, no dia 17/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Cavalcante de Farias e de Lucimar Pereira Cavalcante.

O pretendente: ADMILSON SANTANA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profi ssão tec-
nico em telecomunicações, estado civil solteiro, nascido em Monte Santo - BA, no dia 11/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Euzebio de Almeida Peixinho e de Maria 
das Neves Santana Peixinho. A pretendente: EDILEUZA DE JESUS ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciária, estado civil solteira, nascida em Cansansão - BA, no dia 16/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marineuza de Jesus Alves.

O pretendente: LUIZ ALBERTO EVANGELISTA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profi s-
são comerciário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/04/1963, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Guilherme Evangelista Marques e de Dinorah 
Rodrigues Marques. A pretendente: DORIS NUNES MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Armando Mendonça e de Olinda Nunes Mendonça.

O pretendente: ALDEMIR DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão inspetor 
de operações, estado civil solteiro, nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia 19/04/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Almir Pereira Filho e de Noelita de Souza Pereira. 
A pretendente: PAULA GOMES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, 
estado civil solteira, nascida em Xique-Xique - BA, no dia 09/10/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Assis de Oliveira e de Iranilde Gomes da Silva.

O pretendente: RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são vendedor, estado civil solteiro, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, no dia 
01/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Erivaldo Oliveira da 
Silva e de e de Rejane Vieira da Silva. A pretendente: JESSICA DA SILVA MARQUES 
ROSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão caixa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 21/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
João Marques Rosa Junior e de Maria Cláudia da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRASILINO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil viúvo, nascido em Pirajuí - SP, no dia 08/08/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Jovelino Ferreira Garcia e de Anna Ricci Garcia. A convivente: 
SELMA MENDES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em Queimadas - BA, no dia 05/12/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos dos Reis e de Izabel Mendes dos Reis. Obs.: 
O presente edital, refere-se a pedido de habilitação para conversão de união estável 
em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: EDUARDO AKAMINE, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, nascido 
nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 28/04/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kasunori Akamine e de Mitsuko Sakumoto Akamine. A pretendente: 
JOSIANA APARECIDA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão revisora de textos, nas-
cida em São João do Ivaí - PR, no dia 26/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson Vieira de Araújo e de Elza Ribeiro de Araújo.

O pretendente: BRUNO HEMMI PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nas-
cido em Guarulhos - SP, no dia 08/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodney Pereira e de Adelina Hemmi da Silva Pereira. A pretendente: 
GIOVANA PISANI, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, 
Santa Cecília - SP, no dia 19/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Pisani Neto e de Rosangela Lopes da Silva Pisani.

O pretendente: SERGIO VASQUES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 30/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Vasques e de Aurea Salla Ramos Vasques. A pretendente: LIGIA 
BARBOSA FREIRE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Airton Freire da Silva e de Rozilda Barbosa Freire da Silva.

O pretendente: ÉRIK RAFAEL REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 07/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Rezende. A pretendente: MICHELE APARECI-
DA REZENDE, estado civil solteira, profi ssão analista de impostos senior, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valeria Aparecida Rezende.

O pretendente: ANDRÉ DE OLIVEIRA BUENO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/09/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Roberto de Oliveira Bueno e de Antonia 
Benedita Gregório Bueno. A pretendente: FERNANDA CRISTINA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 09/05/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Silva e 
de Ana Maria Silva.

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: BRUNO CARACIOLO FERREIRA ALBUQUERQUE, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (12º Distrito), no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (26/12/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Marco Túlio Caraiolo Albuquerque e de Ligia Adriana Caraciolo Ferreira 
Albuquerque. A pretendente: CAMILA CORREIA DE ARAUJO BARBOSA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Recife, Estado de Pernambuco (7º Ofício), no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Francisco Savio Araujo Barbosa e de Isa Maria Correia de Araujo.

O pretendente: MARCELO MAROTTA, solteiro, profi ssão bancário, nascido no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no dia vinte e três de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (23/06/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Fernando Marotta e de Wylmar de Queiroz Marotta. A pretendente: MARIANA 
LADEIRA ROSA E SILVA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Vila Madalena), no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta 
e oito (18/09/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Marco Antonio 
Macedo e Silva e de Thais Helena Ladeira Rosa e Silva.

O pretendente: FABIO DEDDING LACERDA, solteiro, profi ssão produtor executivo, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia três de outubro de 
mil novecentos e oitenta e um (03/10/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Nuno Alvares Luz Lacerda e de Anita Tereza Dedding Lacerda. A pretendente: 
FERNANDA COLANERI GONÇALVES DOS SANTOS, solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia quatorze de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (14/07/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Nelson dos Santos e de Teresinha Colaneri dos Reis.

O pretendente: DIEGO LAFRAIA BADRA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois (23/08/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Artur Arias 
Badra e de Marilia Lafraia Badra. A pretendente: ALICE WHATELY NEVES, solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia trinta 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/01/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Luiz Fernando Taranto Neves e de Maria Izabel Penyteado Whately.

O pretendente: FERNANDO ALBUQUERQUE KALIL, solteiro, profi ssão engenheiro de 
de produção, nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (4ª Zona), no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/11/1985), residente e 
domiciliado nesta Capital, fi lho de Jorge Elias Kalil Filho e de Liana Albuquerque Kalil. 
A pretendente: VANESSA JEREISSATI KALACHE, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia oito de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Ernesto Kalache e de Maria Cristina Jereissati Kalache. Obs.: Enviado cópia do edital 
de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RODRIGO ANDRES CUESTA HERNANDEZ, solteiro, profi ssão 
engenheiro em telecomunicações, nascido em Ciudad Bolivar, Estado Bolivar, Venezuela, 
no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (25/02/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Julian Alfonso Cuesta Valdivieso e de Isabel 
Cecilia Hernandez de Cuesta. A pretendente: MAYIRIS ALEXANDRA VILA ORTUÑO, 
solteira, profi ssão licenciada nas relações industriais, nascida em Caracas, Distrito Capital, 
Venezuela, no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), residente 
e domiciliada na Venezuela, fi lha de Manuel Vila Juan e de Hidy Josefi na Ortuño.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDSON LUIS DIAS MARTINI, solteiro, profi ssão produtor gerente de 
projetos, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Maria), no dia vinte de março de 
mil novecentos e sessenta e sete (20/03/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Hilario Martini e de Tereza Dias Martini. O convivente: JOSÉ MURILO BUZATO 
VILLARON XAVIER, solteiro, profi ssão médico, nascido em Campinas, Estado de São 
Paulo (2º Subdistrito), no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
sete (27/12/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Aderval Benedicto 
Villaron Xavier e de Leny Buzato Villaron Xavier. 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.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: ALBERTO CORAZZA NETO, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Faxinal - PR, nascido aos: 23/05/1952, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Corazza e de Irene Costa Corazza. A pretendente: 
VANUSA RODRIGUES, profi ssão: representante de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/07/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Josefa Vieira Rodrigues.

O pretendente: MAYKE GUIDO GUEZINI, profi ssão: bancário, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 07/10/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdir Guezini e de Helena Marta Guezini. A pretendente: ALINE 
BERNARDINO MARQUES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 27/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Silvio Claudio Marques e de Vera Lucia Bernardino da Silva Marques.

O pretendente: DANILO DE SOUZA AGUILAR, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 24/10/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Perseguim Aguilar e de Cleuza Maria de Souza Aguilar. 
A pretendente: THAILYS NEVES ESTEVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/03/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Claudinei Esteves e de Eliana da Silva Neves Esteves.

O pretendente: OSVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: taxista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 02/11/1949, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Braz Ribeiro de Oliveira e de Josefi na Ribeiro de Oliveira. A 
pretendente: MARIA BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: em Vitória da Conquista - BA, nascido aos: 07/08/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Rosalvo Batista dos Santos e de Valmira Rosa de Jesus.
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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:

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

O pretendente: IVAN DE MORAES OKUMURA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 02/12/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Osamu Okumura e de Suelí Aparecida 
de Moraes Okumura. A pretendente: ALESSANDRA BERTULUCI DIAS, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Sacramento - MG, no dia 12/07/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alercio Dias e de Maria 
de Fatima Bertuluci Dias.

O pretendente: WELLINGTON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de seguros, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 30/03/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Manoel da Silva e de Ginalva Gomes 
Silva da Silva. A pretendente: MICHELE CRISTINE SOARES, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista de cadastro, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/07/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Delfi no Soares 
e de Sandra Regina da Silva Soares.

O pretendente: MARCO ANTONIO BORMANN, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/04/1965, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Bruno Bormann e de Marly Cetra Bormann. A pretendente: 
ANA LÚCIA PIRES DE MORAES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Porto Ferreira - SP, no dia 16/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Pires de Moraes e de Maria da Penha de Moraes.

O pretendente: EVERTON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Jaboatão - PE, no dia 04/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elias Caetano da Silva e de Judite Maria da Silva. A pretendente: 
CAMILA RIBEIRO MELLO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 29/01/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Ribeiro dos Santos e de Katia Mello dos Santos.


