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“É sempre assim 
com as coisas que os 
homens começam. 
Há uma geada na 
primavera, ou uma 
praga no verão, e suas 
promessas fracassam”. 
J. R. R. Tolkien (1892/1973)
Escritor sul-africano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,15% Pontos: 
66.277,67 Máxima de +1,54% 
: 66.536 pontos Mínima de 
+0,01% : 65.533 pontos Volu-
me: 6,68 bilhões Variação em 
2017: 10,05% Variação no mês: 
1,34% Dow Jones: -0,17% Pon-
tos: 20.975,78 Nasdaq: +0,29% 
Pontos: 6.120,59 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1840 Venda: R$ 3,1845 
Variação: -0,36% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1851 Venda: R$ 
3,1857 Variação: -0,25% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1530 
Venda: R$ 3,3270 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,44% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.216,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,90% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,700 
Variação: -0,8%.

Cotação: R$ 3,2025 Variação: 
-0,47% - Euro Compra: US$ 
1,0875 (às 17h34) Venda: US$ 
1,0875 (às 17h34) Variação: 
-0,44% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4620 Venda: R$ 3,4640 
Variação: -0,8% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3700 Venda: R$ 
3,6230 Variação: -0,93%.

Futuro: +0,93% Pontos: 66.970 
Máxima (pontos): 67.230 Míni-
ma (pontos): 66.400. Global 40 
Cotação: 926,738 centavos de 
dólar Variação: -0,63%.

O líder do governo no 
Senado, Romero Jucá 
(PMDB-RR), acenou 

com a possibilidade de a pro-
posta da reforma trabalhista 
sofrer alterações durante o 
trâmite no Senado. Dos 22 
senadores peemedebistas, 
19 se reuniram ontem (9) 
com o presidente Michel 
Temer. A reunião contou, 
inclusive, com a participação 
do líder do PMDB na Casa, 
Renan Calheiros, que tem 
feito críticas públicas às 
reformas trabalhista e da 
Previdência, além da ter-
ceirização.

     

Líder do Governo no 
Senado admite mudança 
na reforma trabalhista

Além da possibilidade de 
mudanças no texto da reforma 
trabalhista, Jucá disse também 
que pretende apresentar um re-
querimento para que a matéria 
seja apreciada em regime de 
urgência. “Nós temos urgência 
em votar, mas não vamos deixar 
de debater a matéria. O Senado 
é soberano para debater, fazer 
sugestões, e eventualmente 
fazer alguma mudança. Não há 
nenhum tipo de processo para 
tolher o debate no Senado”, 
disse Jucá após a reunião no 
Palácio do Planalto. “Se sur-
girem modifi cações propostas 
que sejam consistentes nós 

vamos discutir para verifi car 
de que forma podemos fazer a 
modifi cação”, reiterou. 

Sobre as divergências inter-
nas no PMDB, reforçadas pelas 
críticas feitas por Renan às re-
formas de interesse do governo 
federal, Jucá disse que a parti-
cipação do líder peemedebista 
na reunião de ontem contribuiu 
para o aperfeiçoamento do 
texto da reforma trabalhista. 
“O senador Renan Calheiros 
participou do debate e foi um 
dos primeiros a falar. Levantou 
pontos que ele acha que devem 
ser debatidos. Portanto, deu 
uma colaboração importante 

O presidente Michel Temer se reuniu com senadores do PMDB no Palácio do Planalto.

Reforma trabalhista foi o menu.

ao andamento do debate”. 
“Volto a dizer que a contri-

buição dele é importante para 
o avanço da reforma. Vamos 
convencê-lo de que temos ra-
zão ou ele nos convencerá de 
que está com a razão. O debate 

está aberto. Ele tem o direito 
de discutir”, argumentou o líder 
do governo no Senado, ao negar 
qualquer movimento interno 
que tenha por objetivo tirar Re-
nan da liderança do PMDB. Ele 
comentou também a ausência 

do senador Roberto Requião 
(PMDB-PR) na reunião da 
bancada com o presidente 
Temer. “Se ele votar contra, 
nós vamos respeitar. Se votar 
a favor vamos agradecer” 
(ABr).

O Relatório de Acompanha-
mento Fiscal, divulgado ontem 
(9) pelo Instituto Fiscal Inde-
pendente do Senado Federal, 
aponta que o cumprimento da 
regra do teto de gastos públicos 
fi cará comprometido caso não 
sejam aprovados os principais 
pontos da reforma da Previ-
dência. O limite para os gastos 
públicos para os próximos 20 
anos foi defi nido pela Emenda 
Constitucional 95, que prevê 
que gastos totais serão rea-
justados com base na infl ação 
ofi cial do ano anterior. 

As regras só poderão ser 
revistas a partir do décimo 
ano de vigência. “A aprovação 
da reforma da Previdência 
tornou-se ponto central do 
ajuste fi scal a médio e longo 
prazo. Sem aprovar mudanças 
que impliquem alteração ex-
pressiva na trajetória do gasto 

Comissão especial vota destaques da reforma da Previdência.

O Impostômetro da Associação Comercial 
de São Paulo chega à marca de R$ 800 bi-
lhões hoje (10), às 14h30. O valor representa 
o total de impostos, taxas e contribuições 
pagos pela população brasileira desde o 
primeiro dia do ano. Em 2016, esse mesmo 
montante foi arrecadado somente em 24 de 
maio, ou seja, 14 dias mais tarde. 

“Vê-se claramente que o governo está 
arrecadando mais, pelo menos nominal-
mente, sem descontar a infl ação. O ritmo 

Naufrágios no Mediterrâneo 
Mais de 1,3 mil pessoas já 

morreram tentando atravessar o 
Mar Mediterrâneo em direção à 
Europa apenas este ano, revelou 
a Organização Internacional para 
Migrações. A entidade informou 
ainda que 190 migrantes podem 
ter morrido em dois naufrágios 
ocorridos na última sexta-feira (5) 
e no domingo (7). O fi m de semana 
também foi marcado pelo resgate 
de 6.612 migrantes e refugiados em 
mais de uma dezena de locais. 

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) decidiu 
ontem (9) manter a data do 
depoimento do ex-presidente 
Lula, que ocorrerá hoje (10) 
em Curitiba. A decisão foi to-
mada pelo juiz federal Nivaldo 
Brunoni, que negou o pedido 
de habeas corpus impetrado 
pelos advogados de Lula. A 
defesa de Lula havia requerido 
a suspensão da audiência para 
que fosse possível analisar as 
cerca de 1.000 páginas em 
documentos que a Petrobras 
anexou ao processo. 

O advogado Cristiano Zanin 
Martins alegou cerceamento 
de defesa por “não haver viabi-
lidade material de análise dessa 
documentação antes do inter-
rogatório”. A argumentação de 
Martins foi negada por Brunoni, 
que ressaltou que a juntada de 
documentos por parte da Petro-
bras foi requerida pela própria 
defesa do ex-presidente. 

“Foge do razoável a defesa 
pretender o sobrestamento 
da ação penal até a aferição da 

Moro e Lula se encontrarão 

pela primeira vez hoje,

em Curitiba.
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Consumidores que desejam 
renegociar dívidas com insti-
tuições financeiras poderão 
fazê-lo pela internet até 31 de 
maio, utilizando uma plata-
forma online disponibilizada 
pelo governo federal (www.
consumidor.gov.br). A ação faz 
parte da 4ª Semana Nacional 
de Educação Financeira. O 
consumidor interessado deve 
registrar seu relato na plata-
forma e a empresa credora tem 
até 10 dias para manifestar-se 
a respeito. 

Após a manifestação, o 
consumidor tem mais 20 dias 
para responder e classifi car a 
demanda como resolvida ou 
não resolvida. A plataforma tem 
377 empresas cadastradas. Se-
gundo o secretário Nacional do 
Consumidor, Arthur Rollo, as 
maiores instituições fi nancei-
ras do país estão cadastrados. 

Rollo disse que os Procons 
também podem fazer a media-
ção desse tipo de contato em 
outros períodos. “Nos Procons 
é desenvolvido o ano inteiro”, 
afi rmou.

O ministério e o Banco Cen-
tral (BC) também anunciaram 

Secretário Nacional do 

Consumidor, Arthur Rollo.
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São Paulo - O juiz federal Sér-
gio Moro cobrou no último dia 
8, uma ação incisiva do poder 
público para tomar medidas 
contra políticos e partidos que 
a Lava Jato fl agrou no esque-
ma de propinas da Petrobrás. 
"Tudo depende do poder públi-
co. Por que esses partidos não 
instauram apurações internas e 
expulsam os seus membros que 
se envolveram em corrupção?", 
questionou Moro durante even-
to promovido pelo Observató-
rio Social, em Curitiba. 

Ele sugeriu o caminho. "Pode 
ser feito no âmbito do Congres-
so, no âmbito da Comissão de 
Ética", disse. Em processos de 
delação premiada, alguns dos 
principais empreiteiros do País 
apontaram uma extensa rede 
de propinas que abasteceu qua-
se todos os partidos em época 
de eleições. Ao sugerir medidas 
rápidas e efi cazes por parte do 

Juiz federal Sérgio Moro.
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Coreia do Norte realizará 
sexto teste nuclear

São Paulo - O embaixador da 
Coreia do Norte no Reino Unido, 
Choe II, afi rmou, em entrevista 
para a rede de TV Sky News, 
que um sexto teste nuclear é 
“iminente”. “Posso dizer que o 
teste nuclear será realizado na 
hora e local decididos pelo nosso 
líder supremo, Kim Jong Un”, 
declarou o embaixador.

Questionado se teme uma 
possível resposta militar dos 
Estados Unidos, o embaixador 
respondeu que “estamos desen-
volvendo nossa força nuclear 
para responder a esse tipo de 
ataque dos EUA. Caso eles nos 
ataquem, nosso Exército e nosso 
povo estão totalmente prepara-
dos para responder à qualquer 
tipo de ofensiva”, afi rmou

Choe II ainda disse que acre-
dita que os EUA não estejam 
considerando um ataque militar 
contra a Coreia do Norte, mas fez 
um alerta. “Estaremos prontos 
para transformar em pó qualquer 
ativo estratégico disponível dos 
EUA” (AE).

'Por que os partidos não expulsam 
envolvidos em corrupção?'

outra solução. "Mas se você, 
dentro de uma empresa, tem 
presente que seu empregado 
está roubando, você, normal-
mente, não espera o trânsito 
em julgado da decisão judicial 
para tomar uma decisão. Faz 
apuração no âmbito interno. 
A presunção de inocência vale 
para o processo penal".

Ao voltar a falar da fragilidade 
do poder político com relação 
à situação de parlamentares 
ligados à Lava Jato, ele disse. 
"Há um débito, mas isso é uma 
questão que foge um pouqui-
nho à minha capacidade de 
resposta."

Para o juiz, a Ação Penal 
470, do Mensalão, teve peso 
importante até para a defl agra-
ção da Lava Jato. "Infl uencia 
positivamente, é possível sim 
ter processo mais efi caz em 
relação a esse tipo de crimina-
lidade" (AE).

Congresso contra seus próprios 
integrantes, Moro falou sobre a 
presunção de inocência. 

"Tudo bem, tem a presun-
ção de inocência. É válida no 
processo penal, que exige uma 
prova acima de qualquer dúvi-
da, ampla defesa, julgamento 
condenatório". Ao se dirigir 
a um integrante da mesa de 
debate, Moro apontou para 

TRF4 mantém interrogatório 
de Lula em Curitiba

integralidade da documenta-
ção por ela própria solicitada, 
quando a inicial acusatória está 
suficientemente instruída”, 
diz o despacho de Brunoni. A 
audiência de hoje marca o pri-
meiro encontro presencial de 
Lula com o juiz federal Sergio 
Moro. O ex-presidente será 
interrogado na condição de réu 
da ação penal a que responde 
no âmbito da Operação Lava 
Jato (ABr). Cumprimento do teto de gastos depende da 

reforma da Previdência, diz relatório
Executivo ao Congresso. Nas 
discussões na comissão espe-
cial da Câmara sobre a reforma 
da Previdência, já foram feitas 
mudanças nas regras de tran-
sição para aposentadoria e a a 
redução na idade mínima para 
a aposentadoria das mulheres 
de 65 para 62 anos. 

Após ser votada na Câmara, 
a proposta de reforma também 
será debatida no Senado e po-
derá sofrer outras alterações. 
O relatório do Instituto Fiscal 
Independente também analisa 
o contingenciamento de R$ 42 
bilhões no orçamento público, 
anunciado pelo governo fede-
ral. A avaliação é de que esse 
valor de contingenciamento 
é possível, “embora deva 
comprometer investimentos e 
gastos sociais, dada a rigidez 
imposta pelo excesso de vincu-
lações e obrigações” (ABr).

primário, o cumprimento da 
Emenda Constitucional 95 
fi caria comprometido”, diz o 
relatório.

De acordo com o instituto, 
o grau de contribuição da 

reforma para cumprir o teto 
de gastos vai depender da 
abrangência das modifi cações 
feitas pela Câmara e pelo Se-
nado na proposta de reforma 
da Previdência enviada pelo 

Consumidores podem 
renegociar dívidas pela 

internet

a abertura de inscrições para 
três cursos a distância gratuitos 
sobre economia. Dois deles são 
destinados a consumidores 
endividados ou que queiram 
controlar melhor as fi nanças. 
O primeiro traz noções básicas 
de como sair do vermelho e 
planejar o orçamento; o segun-
do trata da relação emocional 
com o dinheiro. O terceiro, 
é destinado a pessoas que 
trabalham com atendimento 
ao consumidor. Confi rme em: 
(www.defesadoconsumidor.
gov.br/escolanacional).

Impostômetro atinge a marca dos R$ 800 bilhões
No portal (www.impostometro.com.br) é 

possível visualizar os valores arrecadados 
em todos os estados e municípios, e tam-
bém por período e categoria (produção, 
circulação, renda, propriedade). O painel 
foi implantado em 2005 para conscientizar 
o cidadão sobre a alta carga tributária e 
incentivá-lo a cobrar os governos por servi-
ços públicos de qualidade. Está localizado 
na sede da Associação Comercial de São 
Paulo, na Rua Boa Vista, centro.

do dinheiro que entra nos cofres públicos 
está cada vez mais rápido. Isso é um bom 
sinal, mas o Banco Central precisa continuar 
derrubando os juros de forma agressiva para 
trazer de volta o crescimento”, diz Alencar 
Burti, presidente da Associal Comercial. 
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OPINIÃO
A experiência de uma 

estrela Michelin

Depois de passar por 

várias áreas e trabalhar 

em diferentes profi ssões, 

cai de paraquedas 

na cozinha de um 

restaurante

Apesar das muitas difi -
culdades e da diferente 
realidade daquelas pin-

tadas por séries de TV e fi lmes 
da Netfl ix, posso falar que me 
encontrei. Mas antes de abrir 
meu próprio negócio, sabia 
que era importante a busca 
por especialização e mais 
conhecimento na área. Foi aí 
que decidi ir para Itália, lugar 
que para muitos, tem uma das 
melhores gastronomias do 
mundo. Afi nal, nada melhor 
que unir a tradição da família 
descendente de italianos com 
a vontade de aprender novas 
técnicas e receitas. 

Fiz um curso de master 
em gastronomia italiana para 
estrangeiros, no  ICIF, na 
região do Piemonte, em um 
castelo charmoso da cidade 
de Costegliole D’Asti. Era 
um dos poucos da turma de 
brasileiros que ainda não tinha 
tanta experiência na cozinha 
profi ssional, ao menos não 
tanto quanto eu esperava. Mas 
posso dizer que me saí bem. 
Durante o curso, de aproxi-
madamente 2 meses (manhã 
e tarde), fi zemos 4 pratos 
exames com banca de jurados, 
igual um Master Chef da vida, 
só que da vida real, escutando 
e absorvendo críticas positivas 
e negativas. 

Após esse período de apren-
dizado, devíamos escolher o 
tipo de restaurante que gosta-
ríamos de estagiar. Eu queria 
ter a experiência de trabalhar 
em um local com uma estrela 
Michelin, sabia que aquele 
conhecimento era importante 
para minha área. Fui então 
estagiar no restaurante La 
Corte, no Relaix e Chateaux 
Villa Abbazzia, na região do 
Vêneto, mais precisamente 
na cidade de Follina, região 
de vinhedos e produção do 
Pro-Secco. 

Na época o chef era rela-
tivamente novo, mas já era 
estrelado. Um mês e meio 
depois – cheio de histórias, 
por sinal – fui para o Risto-
rante e Albergo Il Cascinale 
Nuovo, em Isola D’Asti, de 
novo no Piemonte, do chef 
Walter Ferreto, restaurante 
prestigiado na região, com 1 
estrela Michelin há 10 anos. 
Em ambos, aprendi muitas 
técnicas e várias receitas, fi z 
bons amigos e ótimas lem-

branças. 
No entanto, o mais impor-

tante que pude tirar dessa 
experiência, e que levo co-
migo até hoje na minha vida 
profi ssional e pessoal, foram 
extraídos dos momentos mais 
difíceis. Como por exemplo, 
como se deve ou não liderar 
uma cozinha e um grupo de 
profi ssionais. E pra mim, a 
principal defi ciência da maio-
ria dos chefs brasileiros.

Muitos não imaginam como 
é trabalhar em cozinha no 
Velho Continente. Trabalho 
de 16 horas diárias, 1 folga 
na semana (quando tinha) e 
o mais alto nível de estresse é 
o “café com leite”, por lá. Não 
irei mentir, me assustei muito 
quando tive esse choque de 
realidade, mas em nenhum 
momento pensei em desistir, 
pois estava determinado a 
aprender o máximo em cada 
situação. 

Tive ”sorte” de cair na 
cozinha de um chef “meio 
maluco”, no primeiro estágio 
na região do Vêneto. Os dois 
cozinheiros que ali trabalha-
vam me ensinavam muito. Não 
só como fazer as preparações, 
mas como agir numa cozinha 
renomada. Ainda lembro de 
um deles, nos momentos de 
ira do Chef, sempre falando: 
“Esteja fi rme, é isso que molda 
seu caráter.” 

No segundo restaurante 
estrelado, tínhamos um líder 
na cozinha, um exemplo para 
se espelhar, nas horas de raiva 
ou de calmaria. E foi aí que 
pude comparar ambos am-
bientes de trabalho e começar 
a decidir que tipo de chef eu 
seria, quando tivesse que 
comandar uma cozinha. Hoje 
tento ser o melhor líder para 
quem trabalha comigo, devo 
dizer que é um aprendizado 
diário, e que sempre estarei 
aprendendo com eles assim 
quanto eles, comigo. 

Acredito, que um bom 
cozinheiro você acha fácil, 
mas bom chef, não. Pra mim, 
um bom chef não é só aquela 
pessoa que sabe milhões de 
receitas, e técnicas mas aquele 
profi ssional que sabe liderar 
um grupo, tomar as decisões 
na hora que é necessário e 
quando vai tudo por água abai-
xo, chamar a responsabilidade 
para si e admitir o erro. 

Pois, nem todo Chef é cozi-
nheiro e nem todo cozinheiro 
é Chef.

(*) - É responsável pela cozinha do 
boteco ‘Simples Assim’, de Curitiba, 

e supervisiona o curso de ‘Beer 
Sommelier do Centro Europeu’, 
uma das principais escolas de 

gastronomia do Brasil. 

Guilherme De Rosso (*)
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O Ministério das Cidades 
apresentou, ontem (9), o 
funcionamento da nova tec-
nologia de QR Code na Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), que visa aumentar a 
segurança contra fraudes e 
cópias ilícitas do documento. 
A iniciativa está valendo desde 
o dia 1º de maio e já têm mais 
de 300 mil CNH, com o novo 
modelo, em todo país. 

A tecnologia permitirá que 
os dados dos motoristas bra-
sileiros sejam acessados pela 
leitura do QR Code, que dará 
acesso ao banco de dados do 
Denatran, onde estará uma 
versão digital da CNH, com 
dados biográfi cos e foto do 
titular do documento. O se-
cretário executivo do minis-
tério, Marco Aurélio Queiroz, 
elogiou a iniciativa de tornar o 
documento mais seguro. 

“O Denatran vem buscando 
assuntos e temas que são im-
portantes para a população. 
E agora encontrou elementos 
que facilitam e tornam os 
processos mais seguros e mais 
aderentes a uma realidade 
de tecnologia que a nossa 
sociedade hoje tanto deseja”, 
destacou. Também participou 
do evento a presidente do 

Todas as Carteiras emitidas a partir deste mês passarão a 

contar com um novo recurso: o QR-Code.

Publicada no Diário Ofi cial da 
União de ontem (9) a nomeação 
de Franklinberg Ribeiro de 
Freitas para exercer, de forma 
interina, o cargo de presidente 
da Funai. Freitas assume o posto 
no lugar de Antônio Fernandes 
Toninho Costa, exonerado na se-
mana passada. Freitas ocupava 
o cargo de diretor de Promoção 
ao Desenvolvimento Sustentá-
vel da Funai. Descendente de 
indígenas da etinia Mura, Freitas 
é militar de carreira, tendo a 
patente de general. 

Também foi publicada a 
nomeação de Francisco José 
Nunes Ferreira para o cargo 
de diretora de Administração 

e Gestão do Funai, no lugar 
de Janice Queiroz de Oliveira. 
Ao deixar o cargo na semana 
passada, Costa fez críticas ao 
ministro da Justiça, Osmar 
Serraglio, afi rmando que sua 
saída se deve à ingerência polí-
tica e que foi pressionado para 
contratar pessoas sem a devida 
qualifi cação técnica.

Alguns dias antes da exonera-
ção de Toninho Costa, Serraglio 
criticou a lentidão da Funai na 
condução de alguns processos 
de demarcação de terras indí-
genas e chegou a falar em um 
mutirão para identifi car essses 
processos. muito lentos, amarra-
dos e até difi cultados” (ABr).

General Franklimberg Ribeiro de Freitas.

Messi pode 
receber 30 
milhões de 
euros por ano

O Barcelona ofereceu ao 
craque argentino Lionel Messi 
mais de 30 milhões de euros por 
ano (R$ 104,1 milhões) em um 
contrato até 2022, informou a 
emissora catalã “TV3” ontem 
(9). O valor já seria deduzido de 
impostos. Segundo reportagem, 
o valor foi o que o presidente do 
clube, Josep María Bartomeu, 
prometeu ao pai e empresário 
do atleta, Jorge Messi, em uma 
reunião que os dois tiveram no 
dia 21 de abril.

Com isso, Messi ampliaria 
seu contrato que vence em 
junho de 2018 por mais quatro 
temporadas. A assinatura do 
novo vínculo, de acordo com 
a emissora, está próxima e só 
não foi fechada por conta de 
“detalhes menores”. No fi m de 
semana, o diretor de futebol, 
Jordi Mestre, ressaltou que a 
renovação com o craque “está 
muito bem encaminhada” e 
que tanto o jogador e o clube 
“estão felizes”.

O novo contrato também foi 
confi rmado pelo jornal catalão 
“Sport”, que destacou durante 
o fi m de semana que o novo vín-
culo seria de cinco temporadas 
e que os dois lados “alinharam” 
suas principais estratégias. 
(ANSA/COM ANSA).

O candidato Moon Jae-in, do Partido Democrático sul-coreano, 
é o novo presidente da Coreia do Sul, tendo recebido 11,4 milhões 
de votos, cerca de 40,2% do total, de acordo com a Comissão 
Eleitoral Central, que analisou mais de 32 milhões de votos ex-
pressos, cerca de 77,2% do total nacional.

Moon venceu o rival conservador Hong Joon-pyo, que fi cou 
com 25,2% dos votos, e do líder do People’s Party, Ahn Cheol-
soo, que teve 21,5% dos votos. A proclamação ofi cial da vitória 
de Moon acontece na manhã de hoje (10), durante uma reunião 
da Comissão (ANSA/COM ANSA).

Só em março foram 3.482 
eventos, ou seja, uma 
média de 4 ocorrências 

por hora. Os dados acabam 
de ser divulgados no Boletim 
Econômico Tracker-FECAP, 
com base nas informações dis-
poníveis no site da Secretaria 
de Segurança Pública. Janeiro 
registrou 3.109 roubos ou furtos 
e fevereiro 2.978.  

O Boletim Tracker-FECAP é 
resultado da parceria entre o 
Grupo Tracker – maior empresa 
de rastreamento e localização 
de veículos do Brasil – e a 
Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP) – 
referência na área de Gestão 
de Negócios. Nele, analistas 
traçam um panorama detalhado 
do mercado do crime no Estado 

As motos representaram 20% do total dos boletins de ocorrência 

registrados na categoria de roubo e furto de veículos.
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São Paulo registra média de 
106 motos roubadas por dia
O Estado de São Paulo registrou 9.569 roubos e furtos de motocicletas, nos três primeiros meses de 2017

As motocicletas representa-
ram cerca de 20% do total dos 
boletins de ocorrência regis-
trados na categoria de roubo e 
furto de veículos. Analisando o 
comportamento dos bandidos 
em março, quando se trata 
de roubo, o horário preferido 
para praticar o crime é à noite 
(50,03%), seguido da tarde 
(18,14%), manhã (15,98%) e 
madrugada (15,70%). Já os fur-
tos apresentaram um cenário 
diferente, apesar de a maioria 
também ter sido cometido à noi-
te (29,77%), o segundo horário 
com mais ocorrências foi pela 
manhã (22,69%), seguido da 
tarde (20,20%) e de madrugada 
(17,28%).

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

de São Paulo. “Como a SSP-SP 
divulga apenas os dados gerais 
de roubo e furto de veículos, 
decidimos fazer uma análise 
mais profunda das informações 
disponíveis, segmento por seg-

mento, para trazer para a po-
pulação um cenário mais real”, 
afi rma o coordenador do Núcleo 
de Estudos da Conjuntura Eco-
nômica da FECAP, professor 
Erivaldo Costa Vieira. 

Carteiras de motorista com 
tecnologia de QR Code

Serpro, Glória Guimarães, que 
comentou a união entre os dois 
órgãos.

“Nós temos uma obrigação de 
prestar esse serviço, ao tempo 
que vemos que, cada vez mais, 
o mundo estar fi cando digital. 
Ações nesse sentido tendem a 
melhorar a vida do cidadão, no 
que diz respeito à segurança do 
documento”, reforçou. Para o 
diretor do Denatran, Elmer 
Vicenzi, essa segurança não 
fi ca somente no campo da do-
cumentação de trânsito. 

“Antes, a verifi cação se dava 
apenas dos dados biográfi cos 
presentes na CNH, podendo a 
foto não ser a do titular de fato 
do documento, confi gurando 

fraude. Essa implementação 
vai permitir a toda sociedade 
conferir a foto. Qualquer setor 
da sociedade poderá ter aces-
so, seja numa relação civil, 
seja numa relação empresa-
rial, como bancos, cartórios 
e empresas de locadoras de 
veículos, por exemplo”. 

De acordo com Elmer, toda 
CNH produzida a partir do mês 
de maio já conta com a inova-
ção tecnológica e que, em um 
prazo de cinco anos, atingirá 
100% dos condutores brasilei-
ros. O aplicativo responsável 
por realizar a leitura do código 
é o “Lince”, já disponível para 
sistemas Android e iOS (ACS/
Min.das Cidades).

General é nomeado 
presidente interino da Funai

Moon Jae-in é eleito presidente da Coreia

O derramamento de chorume 
(líquido liberado pelo apodre-
cimento do lixo) no solo ou 
em rios e mares pode se tornar 
crime ambiental. Passo nessa 
direção foi dado pela Comissão 
de Meio Ambiente do Senado, 
ontem (9), ao aprovar proje-
to do senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB). O projeto 
enquadra essa prática na Lei 
de Crimes Ambientais. 

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), a poluição 
causada por um litro de chorume 
equivale à de cem litros de esgoto 
doméstico. O resíduo impede o 

desenvolvimento da fl ora e da 
fauna do local onde é despejado. 
O projeto original criminaliza o 
derramamento de chorume ape-
nas pelos caminhões de lixo. 

No entanto, emenda apre-
sentada pelo relator ad hoc, 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), responsabiliza qual-
quer transportador de lixo, 
inclusive de resíduos indus-
triais, que contamine o solo 
ou os recursos hídricos com o 
líquido tóxico. A proposta será 
examinada, agora, pela Comis-
são de Constituição e Justiça 
(Ag.Senado).

Projeto torna crime 
ambiental despejo de 

chorume no solo ou em rios

O Índice do Custo de Vida na 
cidade de São Paulo registrou 
retração de -0,18% em abril em 
relação a março, segundo pesqui-
sa divulgada pelo Dieese. Em 12 
meses, o índice teve alta de 3,26% 
e nos quatro primeiros meses do 
ano de 0,73%. A queda em abril 
foi infl uenciada pela redução de 
-1,34% dos custos relacionados à 
habitação. A retração de -12,72% 
nas tarifas de energia elétrica 
provocou uma queda de -2,12% 
nos subgrupos operação do 
domicílio e locação, impostos e 
condomínio (-0,37%).

O grupo transporte também 
ajudou na queda em abril, com 
uma redução de -0,65% relacio-
nada as retrações da gasolina 
(-2,21), diesel (-2,3%), e álcool 
(-4,33%). O subgrupo transpor-
te coletivo teve, alta de 0,69% 
devido ao reajuste das tarifas de 
integração dos trens e metrô. Os 

Caiu o custo de vida na 
cidade de São Paulo

gastos com saúde tiveram alta 
de 1,23% devido ao reajuste da 
assistência médica (0,81%) e 
dos medicamentos e produtos 
farmacêuticos (3,21%).

As despesas com alimenta-
ção registraram elevação de 
0,13% em abril, infl uenciada 
pela alimentação fora do do-
micílio (0,38%) e dos produtos 
in natura e semielaborados 
(0,22%). A batata teve alta de 
21,82%, o tomate de 24,74% 
e o quiabo de 13,58%. Em 12 
meses, o grupo despesas diver-
sas teve a maior alta (16,4%), 
sob infl uência dos gastos com 
animais domésticos (17,96%) 
e comunicação (8,07%). Edu-
cação e leitura teve elevação de 
7,83% nos últimos 12 meses, 
com alta de 8,39% dos cursos 
formais, 7,15% dos artigos 
de papelaria e 3,67% para os 
cursos diversos (ABr).
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Em defesa
do Marketing

Saio em defesa do 

Marketing, em pleno dia 

em que se comemora 

a data reservada 

para homenagear os 

profi ssionais que atuam 

neste segmento

Mas é preciso? Tenho 
certeza: sim! Infeliz-
mente, hoje em dia 

as pessoas, os políticos e até 
maus profissionais da área 
tratam o Marketing de forma 
vulgar e jocosa. É um ultraje a 
quem se dedica com afi nco à 
área. Engana-se quem pensa 
que Marketing é uma caixa 
de ferramentas envolvendo 
apenas eventos de promoção 
de produtos, preços e/ou 
serviços.

É, sim, um moderno mecanis-
mo de administrar e de pensar 
holisticamente uma empresa e/
ou uma marca. E em todo este 
contexto é preciso ressaltar o 
papel da internet - uma faca 
de dois gumes. Ao mesmo 
tempo em que a web dá voz 
às estratégias e a profi ssionais 
sérios, também cria uma bolha 
de ignorância com internautas 
vulgarizando a ideologia da 
empresa moderna. Que fi que 
claro: não é mais possível que 
isso aconteça. 

Precisamos entender e dis-
seminar a ideia de que o 
Marketing é uma ideologia, 
uma forma de agir e de pen-
sar. Marketing é, de uma vez 
por todas, organizar-se na 
perspectiva do mercado e do 
consumidor. Muitos criticam o 
Marketing pelo simples prazer 
de criticar. Criticam algo que 
não entendem, não conhecem 
e não estudam.

Será que os críticos, por mais 
levianos que sejam, já refl eti-
ram, por exemplo, sobre o valor 
socioeconômico e cultural das 
marcas no mundo atual? Para 
começar, a necessidade que 
as marcas possuem de inovar 
diariamente resulta em uma 
enorme importância social. A 
inovação acarreta benefícios 
à comunidade em forma de 

novos empregos, dinheiro 
injetado na economia, produ-
tos e serviços mais rápidos e 
modernos.

Será que, por exemplo, a 
corporação Procter & Gamble 
desenvolveria tantos produtos 
de custo mais baixo e qualida-
de adequada se não houvesse 
marcas para associar todo seu 
investimento e risco? Será que 
as empresas de telefonia nos 
países em desenvolvimento 
estariam motivadas a melhorar 
a vida das pessoas em lugares 
remotos, como interior do 
Peru, Índia e Paquistão? Digo 
que não. As marcas são parte 
vital desta equação. Mais: o Ma-
rketing e suas marcas também 
são um grande mecanismo de 
proteção ao consumidor. 

Para começar, se não hou-
vesse marcas, como os órgãos 
de proteção ao consumidor 
funcionariam? Averiguar o 
quê? Além disso, toda marca e 
profi ssional de Marketing que 
se preze necessita manter a 
lealdade do consumidor. Isto 
acarreta produtos cada vez 
mais confiáveis e seguros, 
especialmente nos dias atu-
ais, com consumidores que 
se manifestam por meio de 
inúmeros megafones e com a 
linha entre o infl uenciador e 
o não infl uenciador cada vez 
mais tênue.

Marketing é absolutamente 
tudo que uma empresa faz. 
O resto é utopia, pois a única 
razão para a existência de 
qualquer empresa é o cliente. 
O que o administrativo, o de-
partamento de comunicação, 
comercial, enfi m, os setores 
de uma empresa acham não 
tem relevância sem a validação 
do consumidor, que é o juiz, 
pois o objetivo primário de 
qualquer empresa é o lucro. 
Sendo assim, saio em defesa 
do Marketing.

(*) - Professor da ESPM, 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 - Experiências em Sala de Aula 
A edição 2017 do Prêmio Professores do Brasil vai levar educadores à 
Inglaterra. O concurso, organizado pelo MEC, reconhece projetos que 
buscam a melhoria da qualidade do ensino brasileiro. Para concorrer à 
viagem, os candidatos de escolas do Ensino Fundamental e Médio devem 
enviar um relato das práticas pedagógicas realizadas em sala com foco 
no ‘Estímulo ao conhecimento científi co por meio da inovação’. São 14 
vagas a professores de Física, Química, Biologia e Matemática. Os sele-
cionados participarão, em janeiro, de atividades educativas, palestras 
e visitas a museus em Londres. Serão ao todo três etapas: estadual, 
regional e nacional. As inscrições estão abertas e vão até 25 de agosto 
no endereço (premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br).

B - Drama é o Mote
Solidão e rigidez de valores são os temas da próxima edição do Cine 
Debate, evento cultural promovido pela Associação Paulista de Medi-
cina.  Na edição desta sexta-feira (12), às 19h00, será exibido o fi lme 
‘Sua Ultima Façanha’. O drama acontece em torno da iniciativa de Jack 
Burns, que é preso propositalmente com intenção de libertar seu amigo, 
Bondi. Só que, ao chegar na prisão, ele descobre que seu parceiro não 
deseja sair de lá. Ao fi m da exibição, será aberta uma discussão sobre 
os assuntos apresentados no fi lme, ministrada por Wimer Bottura, 
presidente do Comitê Cientifi co de Adolescência da APM. O evento é 
gratuito e aberto ao público. Inscrições tel. 3188-4281 ou  (eventoscul-
turais@apm.org.br).

C - Oportunidades de Estágio
A Mondelez Brasil, multinacional dona de marcas como Lacta, Trident, 
Oreo, entre outras, continua com as inscrições abertas para seu Programa 
de Estágio. São mais de 20 vagas oferecidas para atuação nas cidades 
de São Paulo, Bauru, Curitiba, Piracicaba, Recife e Vitória de Santo 
Antão. Para participar da seleção, é preciso que a previsão de graduação 
aconteça entre Julho de 2018 e Julho de 2019. As vagas são oferecidas 
em diversas áreas da companhia como Manufatura, Pesquisa e Desen-
volvimento, Vendas, Marketing, Finanças, entre outras. O idioma inglês 
é desejável, assim como conhecimentos do pacote Offi ce. O estágio é de 
30 horas semanais com duração de até dois anos. As inscrições podem 
ser feitas através do site: (http://careers.mondelezinternational.com/
early-careers), busca por ‘Estagiário’ ou ‘Intern’.

D - Design para Vida
Entre os próximos dias 26 e 28, acontece a ‘Conferência Design para Vida 
2017’, encontro nacional que propõe diálogo, conhecimento, formação de 
opinião e ideias transformadoras com base no Design como agente para 
o desenvolvimento humano, social, ambiental e econômico sustentável. 
A edição trará 12 palestras distribuídas em três dias de evento na Vila 
Madalena - local que remete à boêmia Montmartre do fi nal do século 
19 aos anos 20, por onde, entre ruas, cafés e becos franceses, viveram 
e circularam importantes agentes transformadores da criação artística 
e do pensar social, como Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Renoir, Degas, 
Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Cícero Dias. Outras informações no 
site: (www.designparavida.com).

E - Mercado de Concierge  
Saída dos hotéis, a profi ssão de concierge ainda é pouco conhecida. 
Mas quase todo mundo adoraria ter um serviço desses à disposição: 
pesquisar roteiros de viagem, ter à mão boas indicações de restau-
rantes, bares e lojas, ter alguém para levar as roupas na lavanderia, 
trazer fl ores frescas para sua casa de tempos em tempos, organizar 
uma recepção íntima ou uma festa de casamento. Em algum momento, 
sempre se precisa de uma boa indicação de profi ssional ou alguém 
que possa tomar as rédeas e fazer o que o cliente precisa acontecer. 
É exatamente isso que a Bespoke Life faz. Um dos maiores ganhos 
de quem usa o serviço de concierge, além da qualidade dos serviços 
encontrados, é o tempo ganho. Saiba mais no site: (www.bespokelife.
com.br). 

F - Imigração para a Austrália 
A M.Quality, empresa com foco em consultoria em educação e que 
auxilia com o visto e na ida legal de brasileiros para a Austrália, oferece 
uma oportunidade única para quem tem interesse em estudar, investir 
ou trabalhar na Austrália. O diretor MaCson Queiroz J. P. ministrará a 
palestra “Austrália – Imigre, Trabalhe e Prospere” no dia 15 de junho, na 
Av. Magalhães de Castro, 4800 - 14º andar - Park Tower - Cidade Jardim. 
A palestra aborda temas de interesse relacionados à imigração - desde 
as mais recentes atualizações governamentais e sistema de pontuação, 
até concessão de vistos regionais, vistos permanentes e os caminhos 
atuais para empresários e estudantes interessados na Austrália. Outras 
informações em: (www.mquality.com.br).

G - Retomada e Crescimento
‘O Brasil sob a Perspectiva de Wall Street’ é o tema de evento promovido 
pela Amcham e o Council of the Americas nesta sexta-feira (12). O en-
contro reunirá o prefeito João Doria, a CEO da Amcham Brasil, Deborah 
Vieitas, e a Vice Presidenta de Programas do Council of the Americas, 
Ragnhild Melzi. O primeiro painel discute “Retomada e crescimento: O 
que esperar para os próximos anos?” com a presença de Zeina Latif, da XP 
Investimentos;  Rafael Guedes, da Fitch Ratings; e moderação de Telma 
Marotto, editora da Bloomberg. “A visão de Wall Street sobre o Brasil” será 
analisada em painel com José Berenguer, do J.P. Morgan Brasil; Matheus 
Villares, da Temasek Holdings; Rodolfo G. Spielmann, da CPP Investment 
Board, entre outros. Mais informações: (www.amcham.com.br).

H - Custos Logísticos
Uma das maiores preocupações dos diretores de empresas e indústrias são os 
custos relacionados a logística. E, pensando em auxiliar esses executivos, o 
grupo IMAM realiza amanhã (11) e quinta-feira (12), o curso ‘Como Reduzir 
Custos Logísticos’. Visa capacitar os participantes a identifi car as principais 
atividades logísticas, seus custos e o controle dos mesmos, com ênfase nos 
transportes, armazenagem e manutenção de estoques, que representam os 
principais valores, avaliando também as demais atividades que interferem 
no processo. O público alvo são gerentes, supervisores, analistas, compra-
dores/negociadores e pessoas ligadas à área de logística das organizações. 
É necessário levar um notebook para o desenvolvimento dos exercícios em 
planilha Excel. Saiba mais em (www.imam.com.br).

I - Recrutamento na USP
A Feira de Recrutamento e Carreira, da empresa júnior da FEA/USP, 
visa uma aproximação personalizada entre os estudantes e o mercado 
de trabalho. Ocorre nos próximos dias 16 e 17, a partir das 11h00, na 
FEA-USP. Além dos estandes físicos, workshops, palestras e competi-
ções de cases, o evento permite uma maior conexão entre os alunos e 
as empresas, graças ao mapeamento de perfi l dos participantes reali-
zado pela PinPeople, aplicativo da feira desenvolvido pela MobLee e a 
experiência da Camaleoni e da Elo Group, todos parceiros ofi ciais do 
evento.  Isso garante as melhores combinações de vagas e candidatos, 
fazendo com que os jovens encontrem oportunidades de emprego que 
sejam compatíveis com suas personalidades. Interessado deve fazer sua 
inscrição em: (http://recrutamentocarreira.com/index.html).

J - Comunidade Turca 
No próximo dia 18 (quinta-feira), às 19h00, o Centro Cultural Brasil-
Turquia organiza a celebração do ‘Dia da Comunidade Turca’ no estado 
de São Paulo. Como parte das comemorações estão premiação anual às 
instituições e personalidades pelas atividades exercidas de aproximação 
entre pessoas e culturas; exposição ‘A Descoberta do Brasil pelos Tur-
cos’, que mostrará a diversidade da comunidade turca em São Paulo, 
pequena porém atuante, e um concerto de música turca fi nalizará a noite. 
As atividades têm entrada gratuita - mediante confi rmação obrigatória 
de presença pelo e-mail (rsvp@brasilturquia.com.br), e acontecem na 
Assembleia da Legislativa do Estado de São Paulo.

A - Experiências em Sala de Aula
A edição 2017 do Prêmio Professores do Brasil vai levar educadores à 

D - Design para Vida
Entre os próximos dias 26 e 28, acontece a ‘Conferência Design para Vida

Aumentou o 
consumo de 
farinha de 
trigo no Brasil 

O consumo de farinha de trigo 
no Brasil cresceu 6,2% em 2016, 
atingindo um total de 8.688 mi-
lhões de toneladas, retornando 
a um patamar semelhante ao 
registrado em 2014. A produção 
nacional de farinha respondeu 
por 8.225 milhões de toneladas 
em 2016 e a importação por 403 
mil toneladas. 

Os dados são da Associação 
Brasileira da Indústria do Tri-
go (Abitrigo) e baseiam em 
informações fornecidas pelos 
associados da entidade e sin-
dicatos das indústrias do trigo, 
cruzadas com as do Ministério 
do Desenvolvimento Indústria 
e Comércio Exterior. De acordo 
com o embaixador Rubens Bar-
bosa, presidente da Abitrigo, 
os números confi rmam uma 
pequena e gradual recuperação 
da economia.

“O crescimento na demanda 
por farinha de trigo reflete 
o movimento da indústria 
alimentícia já que a farinha é 
matéria-prima para uma série 
de produtos básicos na ali-
mentação da população, como 
pães, macarrão e biscoitos. O 
conjunto da cadeia do trigo está 
voltando a ganhar fôlego”, disse 
(Abitrigo).

Com o novo lote, 7,6 mi-
lhões de pessoas estarão 
aptas a sacar quase R$ 

11 bilhões e terão parte do fi m 
de semana para comparecer 
à Caixa, que funcionará em 
regime de plantão.

Até a semana passada, R$ 
16,6 bilhões foram resgatados 
por cerca de 10,6 milhões 
de cidadãos desde o início 
do calendário, no dia 10 de 
março. 

Ao todo, 30,2 milhões de 
trabalhadores devem resgatar 
pouco mais de R$ 43 bilhões, se-
gundo estimativas do governo. 
Os R$ 10,8 bilhões disponíveis 
no terceiro lote equivalem a 
25% dos recursos disponíveis 
para pagamentos de todos os 
lotes. Além de atendimento ex-
clusivo para as contas inativas 
neste sábado (13), as unidades 

Agências da Caixa terão horário especial no fi m de semana para 

saque das contas inativas do FGTS.

Em março, 58% dos con-
sumidores não usaram nem 
buscaram nenhuma forma 
de crédito, segundo levan-
tamento divulgado ontem 
(9), em São Paulo, pelo SPC 
Brasil. Segundo a pesquisa, 
feita em todo o país, para 44% 
dos entrevistados está difícil 
conseguir empréstimos ou 
fi nanciamento, sendo que 20% 
tiveram crédito negado para 
fazer compras parceladas, 
quase a metade (9%) porque 
estavam inadimplentes.

O cartão de crédito foi a 
modalidade mais usada pelos 
42% que utilizaram crédito em 
março, com menção de 37% 
dos consumidores. O crediário 
foi preferido por 12%, mesmo 
percentual dos cartões de loja 
(12%). Em seguida, aparece 
o cheque especial, com 6%. 
Entre os usuários de cartão 
de credito, 42% disseram que 
não sabem quanto gastaram 
em março. Os itens mais 
adquiridos foram alimentos 
(62%), remédios (49%), 
roupas (32%) e combustível 
(28%).

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, o grande número de 
pessoas que se afastaram 
do crédito está relacionado 
ao cenário econômico ruim, 

Juros altos afastam o consumidor do crediário.

O Ministério das Cidades ofi cializou ontem (9), no Diário Ofi cial da 
União, a complementação de R$ 2,54 bilhões aos recursos destinados às 
contratações do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do 
FGTS – Pró-Cotista. A pasta determina que 60% dos valores deverão ser 
aplicados à aquisição de imóveis novos. A Instrução Normativa fi xa em R$ 
500 mil o valor máximo da propriedade. A Caixa  havia suspendido novas 
negociações nessa modalidade. Após a previsão de remanejamento, anun-
ciada em nota, o banco autorizou as agências a retomarem as propostas. O 
fi nanciamento pela linha Pró-Cotista pode ser contratado por trabalhadores 
com pelo menos 36 meses de vínculo com o FGTS. Também é preciso ter 
saldo na conta do FGTS de pelo menos 10% do valor do imóvel ou estar 
trabalhando. A taxa de juros é de 8,66% ao ano (ABr).

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

M
ar

ce
llo

 C
as

al
/A

B
r

Começa nesta sexta saque de 
contas inativas do FGTS para 

nascidos entre junho e agosto
Começa na próxima sexta-feira (12) o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto

Caixa. Os trabalhadores que 
têm o Cartão do Cidadão e até 
R$ 3 mil a receber poderão ter 
acesso aos valores também 
por meio de lotéricas, caixas 
eletrônicos e correspondentes 
Caixa Aqui.

Para o trabalhador que for 
resgatar contas com saldos 
superiores a R$ 3 mil, é reco-
mendado que compareça ao 
banco portando documento de 
identifi cação, Carteira de Tra-
balho ou alguma comprovação 
de rescisão do contrato. Para 
os valores acima de R$ 10 mil, 
é obrigatória a apresentação 
desses documentos. No mês 
que vem, poderão fazer o sa-
que os nascidos em setembro, 
outubro e novembro. O mesmo 
ocorrerá a partir de julho, quan-
do poderá sacar quem nasceu 
em dezembro (ABr).

da Caixa vão abrir mais cedo na 
sexta, na próxima segunda (15) 
e terça-feira (16).

Nem todo mundo, porém, é 
obrigado a comparecer a uma 

agência da Caixa para receber 
os recursos. Pouco mais de 3 
milhões de pessoas terão os 
valores depositados automa-
ticamente em suas contas da 

Em março, 58% dos consumidores 
não procuraram crédito

aí incluídas as altas taxas de 
juros. “Com a inadimplência 
em patamar elevado, desem-
prego crescente e recessão, 
tanto bancos como fi nanceiras 
têm restringido o crédito no 
mercado, o que dificulta a 
contratação por parte do con-
sumidor. Além disso, as taxas 
de juros, ainda muito elevadas, 
acabam inibindo o apetite do 
consumidor na busca de re-
cursos fi nanceiros para fazer 
compras” disse.

A pesquisa mostrou ainda 
que 62% dos consumidores 
pretendem reduzir gastos em 
maio, enquanto 32% querem 
manter as despesas no mes-

mo patamar. Entre os que 
querem economizar, 24% 
disseram que tentam sempre 
gastar menos, 20% acham 
que os produtos estão mais 
caros e 15% disseram que 
estão endividados ao justi-
fi car a opção. Apenas 15% 
dos consumidores disseram 
ter dinheiro sobrando para 
comprar ou investir, en-
quanto 43% revelaram que 
nem sobram, nem faltam 
recursos. E mais: 34% não 
estão conseguindo pagar as 
contas com a renda atual. A 
pesquisa foi realizada em 12 
capitais e ouviu 800 pessoas 
(ABr).

Governo libera fi nanciamento imobiliário
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Combate à decadência

Muito se fala em 

civilização e valores 

e nas conquistas 

realizadas, mas o que 

se vê é a continuada 

decadência da 

humanidade

As novas gerações foram 
conduzidas para uma 
forma de pensar com 

pouca esperança e pouca res-
ponsabilidade. Não há mais 
preocupação com a construção 
de melhor futuro nem com a 
compreensão do signifi cado 
da vida. Precisamos saber por 
que estamos perdendo a capa-
cidade de construir de forma 
benefi ciadora. 

Está faltando um grande es-
tudo que aponte as causas reais 
e soluções para a regressão da 
humanidade em suas cidades 
decadentes e violentas. O gran-
de recuo prossegue. Aprimo-
ramento e melhores condições 
vão sendo postergados devido 
a interesses imediatistas. Des-
preparo da população, igno-
rância, doenças e desnutrição 
formam o cenário em áreas 
comprometidas. 

Escassez de água potável, 
destruição de fl orestas e do 
solo, aquecimento global, 
desorganizaram a sustentabi-
lidade antes que tivéssemos 
compreendido o signifi cado 
da vida. Foram séculos de ir-
responsabilidade e descaso. A 
desesperança e a descrença no 
destino da humanidade cres-
cem. Agora os frutos amargos 
estão sobre a mesa. O pavio 
está queimando faz tempo; é 
preciso cortá-lo antes que a 
bomba exploda e percamos 
o status de espécie especial 
na gestão do planeta e sua 
sustentabilidade.

A decadência moral e cul-
tural se torna cada dia mais 
evidente. O aumento e a 
multiplicidade das tragédias 
já não espantam mais. Em 
vez de evoluir, permanecemos 
estagnados num nível muito 
abaixo de onde deveríamos 
estar, espalhando sofrimento e 
miséria. É desalentador o des-
preparo dos jovens. Educar é 
preparar para o trabalho e para 
a vida. Ler, escrever, perceber 
a magia dos números, constitui 
o básico. 

O ser humano precisa saber 
por que nasceu no planeta 
Terra, dotado de especiais con-
dições com rios, mares, solo, ar, 
fl orestas; isso é fundamental 

para a formação de pessoas 
responsáveis que compreen-
dam a vida, e cujos cérebros 
funcionem em conjunto com as 
almas, possibilitando trabalhar 
com mais efi ciência. As ásperas 
condições gerais no planeta 
decorrem do atraso espiritu-
al. A globalização agravou o 
problema que já vinha desde a 
exploração colonialista e que 
colocou economias de dife-
rentes estágios em confronto 
direto. 

Cada país deveria ter bus-
cado internamente soluções 
equilibradas para que a sua 
população não tivesse que mi-
grar para outros locais por falta 
de condições adequadas para 
a sobrevivência condigna.  Mi-
chel Chassier, novo presidente 
da Frente Nacional na região 
Centre-Val de Loire (França) 
destacou: “Há concorrência 
desleal entre os países, o que 
desvaloriza os salários. Então é 
preciso encontrar o equilíbrio 
de aproveitar a integração co-
mercial sem que ela represente 
um risco social”.

Com o aumento da incerteza 
econômica e social, crescem os 
movimentos de massa. Falta 
fazer uma pausa para refl etir 
sobre a situação com objetivi-
dade e sinceridade na busca de 
soluções viáveis. Estatísticas da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) demonstram 
que há 201 milhões de desem-
pregados no mundo, mas é bem 
maior a quantidade de pessoas 
em condição de pobreza extre-
ma e sem ocupação. 

Especialistas apontam o bai-
xo crescimento da economia 
como a causa principal, mas 
não haveria outras formas de 
oferecer trabalho e renda? Há 
desequilíbrios que precisam 
ser encarados para que pos-
samos reconhecer que existem 
meios mais salutares para a 
utilização da mão de obra. No 
entanto, dada a estruturação 
da produção, há muitos inte-
resses para que se mantenha a 
situação do jeito que está. 

No longo prazo, teremos 
consequências desagradáveis, 
embaraçando ainda mais a evo-
lução dos seres humanos.

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

do Prodigy Berrini Grand Hotel 
e é associado ao Rotary Club. É 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. É também 
coordenador dos sites

(www.vidaeaprendizado.com.br)
e (www.library.com.br). Email: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

“Baleia Azul” 
reforça 
necessidade 
de educação 
digital

Participantes de debate 
na Câmara defenderam, on-
tem (9), a educação digital 
da população como forma 
de evitar a proliferação na 
internet de grupos de jovens 
com o tema “Baleia Azul”. A 
formação desses grupos tem 
sido associada a supostos in-
centivos a situações de risco 
entre adolescentes, como as 
práticas de automutilação e 
de suicídio.

Segundo especialistas, só o 
esclarecimento de crianças e 
adolescentes poderia resultar 
em boas escolhas online. “Isso 
entendo que deva vir do Esta-
do, implementando matérias 
em todo tipo de instituição 
em que for possível fazer esse 
tipo de educação”, pontuou 
o advogado Renato Opice 
Blum em audiência pública 
na Comissão de Ciência e 
Tecnologia. No encontro, os 
especialistas lembraram que a 
temática “Baleia Azul” chegou 
ao Brasil em 1º de abril último, 
o que imediatamente elevou 
as buscas na internet sobre o 
assunto. 

Segundo o presidente da 
organização não governa-
mental SaferNet, Thiago Ta-
vares, trata-se de uma notícia 
falsa introduzida de forma 
sensacionalista e alarmista. 
“Não encontramos nenhuma 
evidência que comprove a 
existência de uma estrutura 
centralizada de comando e 
controle que criaria grupos 
em aplicativos de mensagens 
ou fóruns em redes sociais. 
As evidências coletadas in-
dicam a existência de grupos 
descentralizados criados por 
indivíduos, em sua grande 
maioria adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade, com 
o objetivo de praticar cyber-
bullying e, em casos isolados, 
induzir outros adolescentes e 
jovens a cometer suicídios”, 
declarou.

Segundo Tavares, é es-
peculação afi rmar, antes de 
concluídas quaisquer inves-
tigações, que o tema “Baleia 
Azul” é o responsável por um 
aumento no número de casos 
de suicídio entre adolescentes 
e jovens no Brasil.

O deputado Sandro Alex 
(PSD-PR), que sugeriu o de-
bate, disse que vai confi rmar, 
no Ministério da Justiça, se a 
Polícia Federal está realmente 
investigando o caso. “A pre-
ocupação é real. Temos um 
público alvo jovem”, disse 
(Ag.Câmara).

Foi rejeitado pela Comissão 
Especial da Reforma da Pre-
vidência, por 23 votos a 14, 
destaque do PT que questio-
nava nova forma de cálculo do 
valor das aposentadorias. Com 
isso, fi ca mantido trecho do 
texto-base do relator, deputado 
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 
aprovado na semana passada. 
O destaque, defendido pelo de-
putado Assis Carvalho (PT-PI), 
buscava eliminar a regra que 
fi xa em 70% da média salarial 
desde julho de 1994 o benefício 
de aposentadoria aos 25 anos 
de contribuição. 

Pela proposta do relator, após 
25 anos o percentual vai aumen-
tando até chegar a 100% com 40 
anos de contribuição. Pela regra 
atual, o benefício só é reduzido 
pelo fator previdenciário se o 
trabalhador não se enquadrar na 
chamada “fórmula 85/95”. Esse 
cálculo combina idade e tempo 
de contribuição. Se a mulher tem 
55 anos de idade e 30 de contri-
buição, não há redução porque a 
soma dá 85. No caso dos homens, 
essa soma deve ser de 95.

Pela proposta de Arthur 
Oliveira Maia, a média salarial 

Reunião ordinária para a continuação da votação dos destaques 

da proposta do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS - BA).

A CPI da Funai e do Incra 
reúne-se hoje (10) para votar o 
relatório fi nal. O documento, de 
3.385 páginas pede, entre ou-
tros pontos, o indiciamento de 
35 indígenas, 15 antropólogos e 
16 procuradores da República. 
As discussões começaram em 
novembro de 2015. Ao todo, 
o documento pede o indicia-
mento de 88 pessoas em cinco 
estados: Bahia, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

Também aparecem na lista 
um ex-presidente da Funai e 
integrantes do Conselho Indi-
genista Missionário (Cimi) e do 
Centro de Trabalho Indigenista 
(CTI). A Associação Brasileira 
de Antropologia (Aba) divul-
gou nota de repúdio sobre os 
pedidos de indiciamento de 
profi ssionais ligados à defesa 
dos direitos fundamentais dos 
povos indígenas e comunidades 
tradicionais.

O relatório traz, entre as 
proposições, a “reanálise” da 
demarcação de terras indí-
genas e dos procedimentos 
administrativos em andamento 
no Ministério da Justiça. Pede 
ainda a proposição de um 
projeto para regulamentar o 
Artigo 231 da Constituição, que 
trata da demarcação de terras 
indígenas, e a criação de uma 
Secretaria Nacional do Índio, 
que assumiria as atribuições da 
Funai. O relator Nilson Leitão 

Índios participam de sessão da 

CPI da Funai e do Incra.

O secretário da Receita, 
Jorge Rachid, disse ontem 
(9) que o governo deixou 
de arrecadar R$ 18,6 bilhões 
anuais ao longo dos últimos 
anos devido a programas de 
parcelamento tributários. Ra-
chid apresentou dados sobre 
o sistema tributário brasileiro 
durante audiência pública da 
no Senado. “Tivemos qua-
tro grandes parcelamentos. 
Observa-se grandes contri-
buintes que buscam esse 
comportamento que acabam 
infl uenciando negativamente 
a arrecadação. Em torno de R$ 
18,6 bilhões por ano deixaram 
de ser arrecadados. Para nós 
é muito expressivo”, disse o 
secretário da Receita.

Na semana passada, uma 
comissão mista do Congresso 
aprovou parecer do relator à 
MP que instituiu o Programa 
de Regularização Tributária, 
espécie de Refi s, para par-
celamento de dívidas com 
a Secretaria da Receita e a 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional. O parecer 
concede desconto nas multas 
e nos juros das dívidas parce-
ladas, o que estava vetado no 
texto inicial. Essas e outras 
medidas previstas no relatório 
desagradaram o governo.

Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.
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Até mesmo o secretário 
da Receita Federal, 
Jorge Rachid, apontou 

“assimetrias e fragmentação 
do sistema”, que necessita de 
correções. 

José Roberto Afonso, pro-
fessor de mestrado do Ins-
tituto Brasiliense de Direto 
Público (IDP), afi rmou que, 
na verdade, o atual sistema 
foi consistente, moderno e 
ousado em 1965, ou seja, 
há mais de 50 anos. Com as 
mudanças na economia e na 
sociedade, é essencial taxar 
aquilo que não se capta com 
variáveis físicas, mas que re-
presenta valor, como o capital 
intelectual, disse o professor, 
referindo-se, por exemplo, 
a empresas de tecnologia e 
entretenimento.

O secretário da Receita 
apontou como uma das as-
simetrias a proliferação de 
sistemáticas diferentes na 
apuração de tributos, por meio 
de isenções, reduções de alí-
quotas e créditos presumidos. 
A criação de diversos regimes, 
com diferentes favorecidos, 
conforme Rachid, propicia a 

A atual sistema tributário foi consistente, moderno e ousado em 1965, ou seja, há mais de 50 anos.
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Necessidade de reforma 
tributária é consenso no Senado
Todos os participantes de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ontem 
(9), concordaram em um ponto: o sistema tributário nacional é disfuncional e precisa ser revisto

migração artifi cial de grupos 
de contribuintes que se bene-
fi ciam ao sair da regra geral 
para regras específi cas menos 
onerosas.

Os senadores Cidinho San-
tos (PR-MT) e Pedro Chaves 
(PSC-MS) citaram difi culda-
des federativas como obstá-
culos para implementar a pro-
posta de um IVA nacional, em 
substituição ao ICMS e outros 
tributos. Cidinho disse que a 

quebra de confi ança no go-
verno federal com a ausência 
de compensação aos estados 
exportadores, que perderam 
parte da arrecadação do ICMS, 
difi culta essa reforma.

O senador José Serra (PSDB-
SP) afi rmou que não é possí-
vel o Brasil ter a maior carga 
tributaria sobre os salários no 
mundo. Também considerou 
inadmissível a guerra fi scal e 
disse que nem dá para imaginar 

um país crescendo com essa 
tributação tão elevada sobre o 
investimento. “O custo Brasil 
é grave, decorrente não só de 
tributos elevados, mas do custo 
fi nanceiro e da infraestrutura 
inadequada. Temos 1% do PIB 
devido à administração tribu-
tária. Quanto se gasta para 
administrar impostos hoje? É 
uma fortuna. Tenho certeza 
de que somos recordistas”, 
avaliou (Ag.Senado).

Governo não arrecada R$ 18,6 bi 
anuais de parcelamentos tributários

Aos senadores, Rachid disse 
que atualmente tramitam no 
Congresso cerca de 900 projetos 
que tratam de isenções tributá-
rias e regimes diferenciados de 
tributação. O diretor do Centro 
de Cidadania Fiscal, Bernard 
Appy, fez críticas ao modelo 
tributário adotado no país ao 
dizer que ele não tem as caracte-
rísticas que defi nem o que é um 
bom sistema tributário. Segundo 
Appy, um sistema tribuário dever 
ser simples para o contribuinte, 
neutro de modo a não distorcer 
a organização da produção no 
país e transparente para que o 
contribuinte saiba o quanto está 
pagando de impostos. 

Outra característica é ser 
isonômico, onde situações 
equivalentes sejam tributadas 
de forma equivalente e aque-
les que têm mais capacidade 
contribuam mais e vice-versa. 
“O sistema tributário brasilei-
ro não tem nenhuma dessas 
características, não é simples, 
não é transparente, não é 
neutro, nem isonômico. As 
consequências dessas disfun-
cionalidades são várias. Uma 
delas é que as distorções com-
prometem a produtividade do 
país”, disse Appy. Ele ainda 
defendeu a necessidade de 
uma ampla reforma no sistema 
tributário do país (ABr).

CPI da Funai vota relatório 
que pede indiciamento

de 88 pessoas

(PSDB-MT) critica em seu 
texto a atual política de demar-
cação de terras no país. 

“Temos absoluta certeza de 
que o discurso restrito à busca 
pela terra é proliferado por 
interesses outros que não a 
proteção indígena”. Em outro 
trecho, o relator critica a atua-
ção de ONGs, antropólogos e do 
Ministério Público na demarca-
ção das terras indígenas. “Assim 
o fazem bom base em laudos 
fraudulentos, em conluio e 
confusão de interesses com 
antropólogos e ONGs, muitas 
vezes, respaldados, juridica-
mente, por segmentos do MPF 
e patrocinado por soberanias 
outras que pretendem a nossa 
relativizar” (ABr).

Comissão mantém a nova forma de 
cálculo das aposentadorias

também deverá ser menor do 
que ocorre atualmente, porque 
o cálculo levará em conta a 
totalidade dos salários de con-
tribuição. Pelas regras vigentes 
hoje, os salários mais baixos, 
no limite de 20% do total, são 
descartados. O deputado Rei-
nhold Stephanes (PSD-PR) 
disse que a reforma vai atingir 
os mais ricos. Ele citou casos 
de servidores públicos que ga-
nham bem e que reclamam da 
reforma da Previdência. 

“A maior parte das pessoas 
ganha salário mínimo e não 
será atingida”, disse. Stephanes 
disse que a taxa de reposição 
de pelo menos 70% é bastante 
razoável e semelhante a que é 
praticada em outros países”. Se 
aprovada pela comissão espe-
cial, a proposta precisa ser vota-
da em dois turnos pelo Plenário. 
São necessários pelo menos 
308 votos para ser aprovada e 
encaminhada para análise do 
Senado (AgCâmara).



Muito se tem falado 

sobre o impacto 

que as tecnologias 

causam nas empresas, 

independentemente do 

mercado em que atuem

A competitividade au-
mentou, a exigência 
dos clientes também, 

a necessidade de investimen-
tos não para de crescer e as 
equipes estão sempre mobi-
lizadas procurando descobrir 
onde mais podem inovar para 
acompanhar tantas transfor-
mações. Tais expectativas 
não são diferentes quando 
olhamos para o departamento 
de Recursos Humanos. 

É a partir desses times que 
o start para novas iniciativas 
é dado nas companhias – seja 
pela contratação dos melhores 
talentos, pela criação de um 
modelo que estimule os co-
laboradores a buscarem por 
estratégias inovadoras, pelo 
desenvolvimento de campa-
nhas internas que incentivem 
o autodesenvolvimento, etc.

Portanto, as tecnologias 
disruptivas que chegam às 
empresas são fundamentais 
também para o RH. Pode 
ser por meio de uma solução 
inovadora com alcance global 
- que auxilia na gestão dos 
funcionários - ou ainda pelo 
outsourcing, no qual todo 
esse gerenciamento é feito por 
um parciero especializado, o 
importante é que RH tenha 
ferramentas que melhorem 
suas operações e imprimam 
eficiência ao seu dia a dia, 
permitindo assim que a área 
assuma a posição estratégica 
demandada dentro das com-
panhias.

Segundo estudo da Ac-
centure publicado em 2015, 
“para competir em um mundo 
de rápidas mudanças, o RH 
passará por uma profunda 
reformulação para que seu 
papel se torne um motivador 
de agilidade às empresas. 
Nesse papel, o departamento 
irá permitir um novo tipo de 
organização - projetada em 
torno de talentos altamente 
ágeis e responsivos”.

A sua empresa já está prepa-
rada para essa reformulação? 
Para ajudá-lo nesse desafio, 
listamos abaixo algumas dicas 
de como os departamentos de 
RH podem começar a traba-
lhar esse movimento:

Procure pelo parceiro cor-
reto - O cuidado na escolha 
de um parceiro que permita, 
por meio de soluções tecnoló-
gicas, a otimização do tempo 

dos profissionais de RH se 
torna essencial em tempos 
nos quais essas opções se 
popularizam no mercado. O 
outsourcing pode ser a melhor 
decisão para que o foco total 
das equipes fique naquilo que a 
empresa mais necessita, além 
de garantir que a área passe 
a contar com a expertise e o 
compliance de companhias 
especializadas em gestão do 
capital humano em todas as 
suas operações.

Esteja sempre próximo 
dos seus colaboradores - A 
valorização e o desenvolvi-
mento de colaboradores são 
primordiais para o andamento 
dos negócios e a redução do 
turnover nas empresas, uma 
vez que o investimento no ca-
pital humano precisa ir além 
do momento da contratação 
de um novo empregado ou 
da realização de pesquisas 
de satisfação. Segundo a 
Accenture, “profissionais 
de RH se tornarão experts 
em identificar talentos e 
combiná-los com as princi-
pais necessidades das com-
panhias. Para tanto, irão se 
basear em uma fonte de dados 
que possibilita a análise para 
além das habilidades e expe-
riências de cada um - como 
suas paixões, preferências e 
competências”.

Promova uma cultura posi-
tiva dentro da empresa - Para 
o bom andamento do dia a dia 
de trabalho, é fundamental 
que seja oferecido um espaço 
que possibilite a troca entre 
colaboradores, estimulando a 
motivação e a busca por novos 
conhecimentos. Mais impor-
tante que manter uma pessoa 
em um cargo é entender suas 
capacidades, avaliando cons-
tantemente se ela se encaixa 
na posição em que está, seu 
nível de satisfação e até o in-
teresse em trabalhar em filiais 
no exterior, por exemplo.

Segundo os pontos acima, a 
preparação do departamento 
de RH para uma atuação mais 
estratégica para a empresa 
pode começar dentro de casa. 
Portanto, o momento é de 
revisão de processos, compre-
ensão profunda do papel de 
cada time para a otimização 
das rotinas e colaboração com 
os negócios. 

Só assim podemos garantir 
que o trabalho dessa área 
suporte um dos principais 
pilares do sucesso de uma 
companhia – a real gestão do 
capital humano.

(*) - É HR Business Partner e 
PMO na ADP.

Como o RH colabora 
para tornar as 

empresas mais ágeis
Joana Mattos (*)
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OFERECER MORADIA AO FUNCIONÁRIO
Empresa ofereceu ao funcionário uma casa em comodato para moradia 
com a família, sem despesas de água e luz, pode ser considerado salário in 
natura, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUINTE FACULTATIVO PODE AUMENTAR O VALOR DO RECO-
LHIMENTO PARA O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO 
DE UM MÊS PARA O OUTRO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, pode o contri-
buinte facultativo alterar o valor de sua contribuição de um mês 
para o outro, uma vez que a contribuição social previdenciária do 
segurado facultativo corresponde a 20% (vinte por cento) do salário 
de contribuição por ele declarado.

DURAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE
Funcionário é obrigado a tirar a licença-paternidade, quantos dias, são 
úteis ou corridos, a partir de quando? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pretende alterar o contrato do funcionário de supervisor de 
vendas para vendedor de área, sem redução de salário, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS SUJEITOS A RETENÇÃO DE INSS
Empresa deve reter os 11% de INSS sobre todos os prestadores 
de serviços, inclusive o MEI e as optantes do simples nacional. O 
valor retido deve ser informado em GFIP pelo tomador. A GPS deve 
ser fornecida pelo prestador? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE
Em quais situações a empresa deve pagar o vale-transporte ao funcio-
nário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Servtec Bons Ventos Morro do Chapeu S.A. - CNPJ 14.146.486/0001-85
Demonstrações fi nanceiras em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - - Em Reais

Balanço patrimonial/ Ativo Nota         2015       2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  4 207.292 20.428
Adiantamentos a Fornecedores   5.386  -
Total do circulante  212.677 20.428
Não circulante
Imobilizado  5 127.265 -
Intangível  6 1.629.470 122.670
Total do não circulante  1.756.735 122.670
Total  1.969.412 143.098
Passivo e patrimônio Líquido  Nota         2015       2014
Circulante
Fornecedores   178.940 809
Obrigações Tributárias   12   7.282
Total do circulante  178.952   8.091
Patrimônio líquido 
Capital social  7 1.800.000 10.000
Reserva de capital  - 125.000
Resultados Acumulados  (9.540) 7
Total do patrimônio liquido  1.790.460 135.007
Total do passivo + patrimônio liquido  1.969.412 143.098

Demonstração do resultado         2015       2014
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas  (8.715) -
Financeiras, líquidas  (695)   7

Despesas Tributárias  (137)  -

Resultado líquido do exercício (9.547) 7

Resultado líquido por ação (0,005) 0,07

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital  Lucros ou  Total do Adiantamentos para
          Social Prejuízos Acumulado Patrimônio Líquido Futuro Aumento de Capital          Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 - -  -  -
Integralização de Capital Social 10.000  10.000  10.000
Adiantamentos para futuro aumento de capital    125.000 125.000
Resultado líquido do exercício  7 7  7
Saldos em 31 de dezembro de 2014 10.000 7 10.007 125.000 135.007
Aumento Capital conforme AGEs de 2/9/15 e 7/10/15 1.790.000   1.790.000  (125.000) 1.665.000
Resultado líquido do exercício  (9.547) (9.547)  (9.547)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.800.000 (9.540)   1.790.460   - 1.790.460
Demonstração dos fl uxos de caixa         2015       2014
I – Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicado nas Operações
Resultado do exercício  (9.547)   7
Variações nos ativos e passivos
Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores (5.386) -
Aumento em Fornecedores 178.131 809
(Diminuição) Aumento em obrigações tributárias (7.270)   7.282
caixa líquido gerado nas operações  155.928  8.091
Atividades de Investimentos/ Ativos Intangíveis (1.634.065) (122.670)

Total das atividades de investimentos (1.634.065) (122.670)
Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital Social 1.790.000 10.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (125.000) 125.000
Total das atividades de financiamentos  1.665.000   135.000
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa  186.864   20.428
Representado Por  186.864  20.428
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 207.292   20.428
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  20.428   -

Lauro Fiuza Neto - Diretor Jose Tadeu Matias - Contador - CRC 1sp215874/O-3

As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas 
encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e

 interessados na sede social da Companhia.

9ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1029843-91.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José 
Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que nos termos do Art. 1.639, § 2º, do 
Código Civil/2002, cominado com o Art. 734 § 1º, do CPC, vem por meio deste, dar publicidade a 
todos que o presente edital virem, que RAPHAEL DE SOUZA PRIZANTELI e s/m PATRÍCIA 
PÉRA SILVA PRIZANTELI, ingressaram com procedimento judicial, objetivando a ALTERAÇAO 
DO REGIME DE BENS de seu casamento, de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO 
DE BENS. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, o 
presente edital será afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2017. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 2 de maio de 2017 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007737-
11.2013.8.26.0704/01 A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Venitte 
Automóveis Ltda, CNPJ 03.670.385/0002-73, na pessoa de seu representante legal, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de rito comum, movida por Osvaldo Gonzalez Vaiano, que foi 
julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença, condenando-a ao pagamento de 
R$ 31.909,23 (atualizado até 13.03.2017 – fll. 36/47). Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artt. 513 e 523 do NCPC), ficando também advertida, independentemente de nova 
intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de maio de 2017. 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis dos Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2016 e 2015
(Valores expressos em R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em reais)
ATIVO Notas Explicativas 2016 2015
Circulante
Disponível
Caixa   337,55  28,95
Bancos - Rec. sem Restrições   93.272,62  46.586,60
Bancos - Rec. com Restrições   219.124,04  221.934,89
Caixa e Equivalentes de Caixa  3.a  312.734,21  268.550,44
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Parcerias com Entidades Governamentais 3.b  17.403,21  1.064.611,27
Adto. Funcionários   79.006,25  47.292,73
Outros Créditos   7.274,17  66,83
Depósito Judicial   -  3.714,55
Despesas Antecipadas   3.162,93  3.926,79
Total do Realizável C.P   106.846,56  1.119.612,17
Total do Ativo Circulante   419.580,77  1.388.162,61
Ativo não Circulante 4.
Parcerias com Entidades Governamentais
Educação   920.415,46  1.577.682,21
Fumcad   112.209,45 -
Imobilizado 4.a
Bens de Uso - Assist. Social   2.097.203,87  1.736.896,44
Bens de Terceiros - Educação   96.830,68  85.620,55
Bens de Terceiros - Fumcad 8.2  133.903,88  -
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009   16.006,00  16.006,00
(-) Depreciações e Amortizações 4.b  (410.619,16)  (288.848,82)
Total Imobilizado   1.933.325,27  1.549.674,17
Total Ativo não Circulante   2.965.950,18  3.127.356,38
Total do Ativo   3.385.530,95  4.515.518,99

PASSIVO + P.L Notas Explicativas 2016 2015
Circulante 5.
Obrigações Fiscais   49,13  2.065,30
Obrigações Sociais   2.489,43  18.474,67
Obrigações Trabalhistas   109.162,60  70.559,57
Contas a Pagar   35.013,40  34.714,91
Total   146.714,56  125.814,45
Subvenções a Realizar 3.b
Fumcad   -  224.663,54
Assistência Social   -  328.002,02
Educação   -  575.591,07
Receitas Financeiras   12.359,80  3.247,82
Total   12.359,80  1.131.504,45
Total do Passivo Circulante   159.074,36  1.257.318,90
Passivo não Circulante
Parcerias com Entidades Governamentais 3.e
Educação   920.415,46  1.577.682,21
Fumcad   112.209,45  -
Financiamento Veículo  -  1.321,76
(-) Juros a Apropriar  -  (580,25)
Total   1.032.624,91  1.578.423,72
Patrimônio Líquido 6.
Patrimônio Social   1.679.776,37  939.590,55
Superávit do Período 7.  514.055,31  740.185,82
Total do Patrimônio Social   2.193.831,68  1.679.776,37

Total do Passivo + P.L   3.385.530,95  4.515.518,99

 Notas Explicativas 2016 2015
Recursos com Restrições
Assistência Social
 Convênio Municipal - Smads 8.3  426.446,66  441.201,52
 (-) Recursos Aplicados 8.2  (426.446,66)  (441.201,52)
Secretaria Municipal de
 Dir. Humanos e Cidadania
 (+) Recursos Rececebidos - Fumcad 8.3  243.926,30  8.919,25
 (-) Recursos Aplicados - Fumcad   (110.022,42)  (8.919,25)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  133.903,88 -
Educação - SME
Secretaria Municipal de Educação - SME 8.3  1.187.333,22  576.801,43
(-) Recursos Aplicados - SME   (1.106.988,22)  (576.801,43)
Superávit/Défi cit da Atividade Educacional  80.345,00 -
Gratuidades
 (+) Trabalho Voluntário 8.5  17.582,00  6.968,00
 (+) Outras Gratuidades Recebidas   55.714,94  26.176,12
 (-) Recursos Aplicados   (73.296,94)  (33.144,12)
Superávit/Défi cit dos Recursos com Restrições  214.248,88 -
Recursos sem Restrições 8.4  1.034.580,82  1.200.495,53
 Parcerias Internacionais   862.843,29  913.955,56
 Doações de Associados   10.345,15  5.345,40
 Arca de Noé   -  100.000,00
 Doações Pessoas Jurídicas   115.800,00  80.137,62
 Doações Pessoas Físicas   45.592,38  101.056,95
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas   (760.423,26)  (493.130,39)
 Despesas Gerais -Assist. Educ. Adm.   (588.288,01)  (400.717,93)
 Fumcad/Casa de Música   (45.698,08) -
 Depreciações e Amortizações 4.b  (121.770,34)  (87.784,39)
 Impostos taxas e Contribuições   (4.666,83)  (4.628,07)
Superávit/Défi cit Outras Rec. e Desp. Ordinárias   274.157,56  707.365,14
Receitas (Despesas) Financeiras
 Receita Financeira   7.774,96  10.105,56
 Descontos Obtidos   10.719,36  3.673,34
 Despesas Financeiras   (12.421,95)  (13.578,82)
Resultado Financeiro Líquido   6.072,37  200,08
Outras Receitas e Despesas
 Nota Fiscal Paulista 3.d  19.568,19  41.325,44
 Outras Receitas   8,31 -
 Outras Despesas   -  (8.704,84)
Outras Receitas   19.576,50  32.620,60
Superávit do Período 7.  514.055,31  740.185,82

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto  2016  2015
Superávit do Período  514.055,31  740.185,82
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações  121.770,34  87.784,39
Resultado na Alienação de Imobilizado  -  8.704,84
Défi cit/Superávit Líquido Ajustado  635.825,65  836.675,05
Variações nos ativos circulantes
 Parceria com entidades governamentais  1.047.208,06  (674.869,72)
 Adto. a funcionários  (31.713,52)  (32.042,17)
 Adto. fornecedores  (7.207,34)  -
 Despesas antecipadas  763,86  (566,84)
 Depósito Judicial  3.714,55  -
 Realizável a Longo Prazo  545.057,30 -
Variações nos passivos circulantes
 Obrigações fi scais  (2.016,17)  1.416,27
 Subvenções a realizar  (1.119.144,65)  773.083,59
 Obrigações sociais  (15.985,24)  8.580,73
 Obrigações trabalhistas  38.603,03  33.539,49
 Contas a pagar  298,49  (35.872,36)
 Exigível a Longo Prazo  (545.798,81) -
(1) Caixa líquido das atividades operacionais  549.605,21  909.944,04
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Assistência Social  (360.307,43)  (659.394,67)
Educação  (11.210,13)  (85.620,55)
Fumcad  (133.903,88)  -
(2) Caixa líquido aplicado das
 atividades de investimentos  (505.421,44)  (745.015,22)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Veículo  -  (11.543,56)
  -  -
(3) Caixa líquido aplicado das
 atividades de investimentos  -  (11.543,56)
(1+2+3) Aumento (Redução) de
 caixa e equivalentes de caixa  44.183,77  153.385,26
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  268.550,44  115.165,18
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício  312.734,21  268.550,44
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa  44.183,77  153.385,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
nos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

 2016 2015 N.Explc. (2 f.)
ORIGENS
Das Operações
 Superávit do Período 514.055,31  740.185,82
 (+) Ajuste de Depreciações  121.770,34  87.784,39
 (+) Resultado Alienação Imobilizado  -  8.704,84

  635.825,65  836.675,05
Outras
 Exigível a longo prazo  -  1.566.138,65
 Aumento Realizável a Longo Prazo  545.057,30  -

Total das Origens  1.180.882,95  2.402.813,70
Aplicação dos Recursos
 Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado  505.421,44  745.015,22
 Redução do Exigível  545.798,81  -
 Realizável a Longo Prazo  -  1.577.682,21
Aumento do Capital Circulante  129.662,70  80.116,27

Total das Aplicações  1.180.882,95  2.402.813,70  -
Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)
  Balanço  Variação
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante  1.388.162,61  419.580,77  (968.581,84)  (69,77)
Passivo Circulante  1.257.318,90  159.074,36  (1.098.244,54)  (87,35)
Capital Circulante Líquido  130.843,71  260.506,41  129.662,70  99,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014  738.742,34  200.848,21  939.590,55
Superávit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio  200.848,21  (200.848,21)  -
Superávit do Período -  740.185,82  740.185,82
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  939.590,55  740.185,82  1.679.776,37
Superávit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio  740.185,82  (740.185,82) -
Superávit do Período -  514.055,31  514.055,31
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  1.679.776,37  514.055,31  2.193.831,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

Associação Casa dos Curumins
CNPJ. 07.883.701/0001-65

1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa dos 
Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrativos e duração por tem-
po indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo De-
creto 8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Universalidade 
do Atendimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo, em função de-
las, também suas famílias e a comunidade, sem distinção de raça, cor, credo religioso ou 
político, profi ssão, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação 
aplicável. A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutários tem como atividade 
preponderante a Assistência Social e presta estes serviços de forma gratuita, continuada e 
planejada para os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com 
a Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as apli-
cações em assistência social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua 
competência conforme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá 
mediante Programas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente 
e Cultura defi nidos pela Diretoria.  A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de 

acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional e Pareceres Normativos, a entida-
de: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na manu-
tenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e des-
pesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes de assegurar sua 
exatidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Declaração de Con-
formidade: as demonstrações fi nanceiras da organização para os exercícios fi ndos em 31 
de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fi nalidade de lu-
cros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - 
CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em espe-
cial à ITG-2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimen-
tos específi cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estru-
turação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as práticas contábeis 
descritas na Nota 3. b) Autorização das demonstrações Contábeis: as demonstra-
ções fi nanceiras inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão 
sendo apresentadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 19 de 
abril de 2017. c) Formalidade da Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 
fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o nú-
mero de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem 
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a 
prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicati-
vas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” da 
Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A do-
cumentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, re-
gistros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação 
contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi ni-
das na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade man-
ter em boa ordem a documentação contábil. d) Estimativas Contábeis: na elaboração 
das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ati-
vos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da entidade incluem, por-
tanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras simila-
res. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. e) Prazos: 
os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são 
classifi cados como circulante. f) Em dezembro de 2011 foi publicada a Portaria 353 do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabelece em seu Artigo 12 
que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social devem incluir em suas 

3. Su-
mário das Principais Práticas Contábeis: Em consonância com a NBC ITG 2002 (R1), 
os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas mensalmente respeitan-
do o regime de competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resulta-
do no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionarem, indepen-
dente do efetivo recebimento ou pagamento. a) Caixa e equivalentes de caixa: as apli-
cações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias 
são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento 
superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a cur-
to prazo. b) Parceria com entidades governamentais - Subvenções: São provenien-
tes de convênios fi rmados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 

SMADS, Secretaria Municipal da Educação - SME e Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Cidadania (FUMCAD), e tem como objetivo principal operacionalizar 
projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o 
fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documenta-
ção a disposição para qualquer fi scalização. c) As doações e contribuições espontâ-
neas são registradas quando recebidas, sendo que quando destinadas ao custeio são con-
tabilizadas como receita. (d) Programa Nota Fiscal Paulista - Os valores recebidos em 
2016 e 2015 foram de R$ 19.568,19 e  41.325,44 respectivamente, aplicados para comple-
mentar as atividades desenvolvidas e em custos operacionais da área. (e) A Entidade para 
a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a NBCT TG 07 (R1) que em 
seu texto item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como re-
ceita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em 
base sistemática. 4. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) É registrado ao custo de 
aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo imobilizado calculando-as pelo 
método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil eco-
nômica do bem. Os ativos são revistos anualmente para identifi car evidências de perdas 
não recuperáveis (impairment). Nos exercícios de 2016 e 2015 não foram apuradas perdas 
dessa natureza. (b) A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada 
ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depre-
ciação são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas são 
contabilizados prospectivamente.
    2016 2015
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Prédios Assistência 4% 1.559.873,38 118.304,40 1.441.568,98 1.265.430,40
Móveis Utensílios 10% 204.635,20 63.116,78 141.518,42 91.020,60
Computadores 20% 94.776,18 51.697,25 43.078,93 21.322,26
Equipamentos 10% 18.920,00 3.043,88 15.876,12 11.318,04
Veículos 20% 116.707,00 116.707,00 - -
Máq. e Equipamentos 10% 15.806,11 4.289,96 11.516,15 13.096,43
Instalações 10% 86.486,00 20.439,23 66.046,77 57.066,06
Bens de Terceiros-
 Educação                
Móveis Utensílios 10% 68.650,09 7.980,39 60.669,70 60.415,42
Computadores 20% 19.763,79 4.678,25 15.085,54 17.739,44
Equip. Educacionais 10% 8.416,80 921,87 7.494,93 4.759,25

...continuação    2016 2015
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
 % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Bens de Terceiros-
 FUMCAD                   
Instrumentos Musicais 10% 128.428,88 9.157,46 119.271,42 -
Móveis Utensílios 10% 5.475,00 182,52 5.292,48 -
Outros Imobilizados 
Conv.10072009 10% 16.006,00 10.100,17 5.905,83 7.506,27
Conv.356/2009 20% 31.900,00 31.900,00 - -
Total  2.375.844,43 442.519,16 1.933.325,27 1.549.674,17
(c) Em 2015 foi adquirido o imóvel sito em Rua das Moréias, 444, Balneário São Francis-
co, onde a Associação desenvolve suas atividades com crianças, adolescentes e suas fa-
mílias, objetivando proporcionar condições adequadas para promover assistência social. 
Os recursos para aquisição deste imóvel vieram de parceria com entidades estrangeiras. 
5. Passivo Circulante e Não Circulante: As provisões são reconhecidas quando a En-
tidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de even-
tos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confi ável do valor possa ser feita.
Obrigações Fiscais 49,13  2.065,30
Obrigações Sociais  2.489,43  18.474,67
Obrigações Trabalhistas  109.162,60  70.559,57
Contas a Pagar  35.013,40  34.714,91
Subvenções a Realizar
Fumcad  -  224.663,54
Assistência Social  -  328.002,02
Educação  -  575.591,07
Receitas Financeiras  12.359,80  3.247,82
Total  12.359,80  1.131.504,45
Total do Passivo Circulante  159.074,36  1.257.318,90
Passivo não Circulante
Parcerias com Entidades Governamentais  1.032.624,91  1.577.682,21
Financiamento Veículo - 1.321,76
(-) Juros a Apropriar - (580,25)
Total 1.032.624,91  1.578.423,72
6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e 
compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou défi -
cit) ocorridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do su-
perávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que 
tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio 
Líquido. 8. Demonstração do Cumprimento da Aplicação e Atendimentos So-
ciais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social fo-
ram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela 
Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 de novem-
bro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, dentro 
desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção So-
cial Básica. 
tifi cação de Entidade Benefi centes de Assistência Social, todos valores economizados 
com a renúncia fi scal foram aplicados integralmente nas ações sociais da organização. 
8.1. Contribuições Sociais – Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da 
Lei 12.101/2009, ao Decreto n.ºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), item 27, 
letra “c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, 
como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2016 e 2015.

Isenções Usufruídas
 Assist. Social Educação Total Total
Descrições 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Cota Patronal 64.531,89 24.389,61 149.319,34 52.120,99 213.851,23 76.510,60
Rat 6.453,19 2.438,96 14.931,93 5.212,10 21.385,12 7.651,06
Outras Entidades 14.519,68 5.487,66 33.596,85 11.727,22 48.116,53 17.214,88
Autônomos 493,33 3.630,13 - - 493,33 3.630,13
Total 85.998,09 35.946,36 197.848,12 69.060,31 283.846,21 105.006,67
8.2. Os custos da entidade em aplicações na Assistência Social e Educacional no ano de 
2016 e 2015 foram:
 2016  2015
Assistência Social  426.446,66 441.201,52
Educação 1.106.988,22 576.801,43
Verba de Implantação 80.345,00  -
FUMCAD 110.022,42  8.919,25
FUMCAD - Aplicação no Imobilizado 133.903,88 -
Projetos desenvolvidos: Centro para Crianças e Adolescentes: é um espaço de refe-
rencia para o desenvolvimento de ações socioeducativas com crianças e adolescentes, bus-
cando assegurar o fortalecimento de vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e 
social, através de atividades com crianças e adolescentes. Centro de Educação Infantil: 
Objetiva manter espaços coletivos privilegiados de vivência da infância, de modo a contribuir 
na construção da identidade social e cultural da criança, objetivando proporcionar condições 
adequadas para promover educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e la-
zer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à infância. Cidadania através 
da arte musical – Formação de uma Banda de música: Objetiva a inclusão social de 
crianças e adolescentes em situação de risco social através da educação musical, assegu-
rando espaços de referência e de participação, de relações de afetividade, de respeito e de 
autoridade que garantam a ampliação de seu universo de trocas culturais, o acesso à novos 
conhecimentos e a experimentação da participação na vida pública. 8.3. Os recursos da En-
tidade são obtidos mediante doações e contribuições espontâneas de pessoas físicas e jurí-

Recursos Recebidos:
Parcerias com entidades governamentais  2016  2015
Assistência Social  426.446,66  441.201,52
Educação  1.187.333,22  576.801,43
FUMCAD  243.926,30  8.919,25
8.4. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que 
quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
ANO 2016 2015
Parcerias Entidades Estrangeiras 862.843,29 913.955,56
Doações de Associados  10.345,15 5.345,40
Doações de Pessoas Jurídicas 115.800,00 80.137,62
Doações de Pessoas Físicas 45.592,38 101.056,95
Arca de Noé  - 100.000,00
8.5. Gratuidades – Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntá-
rios, no decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de R$ 
17.582,00 (Dezessete mil quinhentos e oitenta e dois reais). Conforme estabelecido no 
item 19 ITG-2002 (R1), os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo va-
lor justo, como se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro. 9. Instrumentos Financei-
ros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos fi nanceiros: A Entidade avaliou 
seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado, por meio de informações dis-
poníveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração. Os principais 
instrumentos fi nanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2016 e de 
2015 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: (b) Caixa e 
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SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

equivalentes de caixa, subvenções a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar 
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
Caixa   337,55  28,95
Bancos - Rec. sem Restrições   93.272,62  46.586,60
Bancos - Rec. com Restrições   219.124,04  221.934,89
Caixa e Equivalentes de Caixa  3.a  312.734,21  268.550,44
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Entidade não possuía opera-
ções envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 10. Cobertura de Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros é considerada sufi ciente pela ad-
ministração para cobrir eventuais sinistros. 11. Eventos Subsequentes: Não ocorre-
ram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de signifi ca-
tiva as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. 12. Recursos 
da Entidade: Todos os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas fi na-
lidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas 
suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. São Paulo, 31 de Dezembro de 2016.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.566
Disponibilidades    7.498
Aplicações Interf. Liquidez       2.019

Aplicações no mercado aberto    2.019
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.116

Carteira Própria    2.935
Vinculados à Prestação de Garantias     181
Vinculados ao Banco Central   -
Outros Créditos        1.765

Carteira de Câmbio    133
Rendas a Receber     120
Negociação e Intermed. de Valores   22
Diversos    1.518
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (28)

Outros Valores e Bens           168
Despesas Antecipadas     168

PERMANENTE           995
Imobilizado de Uso           474

Outras Imobilizações de Uso    1.126
(Depreciações Acumuladas)     (652)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            521
Outros Ativos Intangíveis    629
(Amortização Acumulada)   (108)

TOTAL DO ATIVO      15.561

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      10.149
Relações Interdependências             42

Ordens de Pagamentos em Moedas    42
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      10.107

Carteira de Câmbio   3.118
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.227
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.760

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.412
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    46
Lucros ou Prejuízos Acumulados    -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           189

Receitas Operacionais     11.038
(Despesas Operacionais)     (10.698)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (80)
(Contribuição Social)  (71)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      15.561

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Março de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. Este será um dia de Lua Cheia e, apesar da tensão dos dias an-
teriores, será possível encontrar mais harmonia durante o dia. A Lua faz bom aspecto com Netuno de manhã 
e deixa as pessoas mais sensíveis e compreensivas. De tarde a Lua em bom aspecto com Plutão nos permite 
renovar e regenerar as nossas emoções. Por isso a tarde será ótimo momento para se restabelecer recuperar o 
cansaço físico e mental, com novas forças. No início da noite a Lua entra na fase Cheia e dá um grande poder 
de transformação.
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A desorganização pode trazer 
problemas no trabalho ou para re-
alizar negócios e transações. Tome 
decisões e até improvise para que 
possa obter maior tranquilidade. 
De tarde ótimo momento para se 
restabelecer recuperar o cansaço 
físico e mental, com novas forças.  
80/780 – Verde.

Um maior interesse por algo novo 
irá orientar uma mudança de vida 
em junho. Cuidado com uma ânsia 
por liberdade e a irritabilidade que 
tira a boa capacidade de julgamen-
to. Evite a atitudes negativas que 
infl uenciam os negócios e gastos 
que terá difi culdade para saldar no 
futuro. 71/571 – Azul.

O Sol nesta semana em seu signo 
ajuda a superar difi culdades com 
muita diplomacia. Discussões na 
vida amorosa não levam a nada, 
evite-as. A forte sensibilidade per-
mite uma noite romântica e também 
favorável ao contato com a arte, 
a contemplação, meditação e ao 
descanso. 96/496 – Amarelo.

Está para começar a fase mais de-
licada do ano, precisando agora de 
momentos de refl exão e meditação. 
Afaste-se de ambientes agitados e 
evite discussões com a pessoa ama-
da, amigos ou com seus familiares. 
Evite o descuido e a negligência, 
o desalento e o desanimo. 42/442 
– Branco.

Lua faz bom aspecto com Netuno 
de manhã e deixa as pessoas mais 
sensíveis e compreensivas. Será um 
dia para atitudes mais cautelosas e 
moderadas. Evite otimismo exage-
rado ao achar que seus erros são 
pequenos e não prejudicam. Nem 
tudo que espera virá logo. 52/452 
– Vermelho.

Faça planos que foram bem pen-
sados, iniciando logo o que é mais 
importante e decisivo. Tome para si 
a responsabilidade de dirigir sua vida 
e melhorar seus ganhos materiais. O 
senso de justiça é valorizado e o sen-
so crítico apurado dá o poder para 
tomar decisões. 28/428 – Verde.

Curta mais o seu ambiente social 
façam viagens, encontre amigos, 
saia e divirta-se mais. Alianças fi cam 
mais fi rmes através do entendimento 
mútuo. O dia favorece o que exija pru-
dência e honestidade e os assuntos 
ligados a fi nanças. 52/652 – Verde.

A disposição melhora ainda mais 
se estiver fazendo aquilo que dê 
satisfação. O dia dá chance de su-
cesso em assuntos comerciais e nos 
negócios a serem fi rmados. De tarde 
a Lua em bom aspecto com Plutão 
nos permite renovar e regenerar as 
nossas emoções. 66/366 – Azul.

Esta quarta não terá muita facilidade, 
provocando desentendimentos e 
ressentimentos nas relações. Com-
preenda o ponto de vista do outro 
mesmo que o seu seja diferente, 
para evitar discussões. Haverá uma 
forte tendência à dispersão até quase 
o fi nal do mês de maio.  55/355 – 
Marrom. 

Mantenha o alto astral e lute para 
alcançar seus interesses pessoais. 
Novas ambições estão surgindo no 
trabalho. O momento é de descober-
tas para superar até crises. Deve ler 
bem o que assinar os avais e fi anças 
e maior atenção ao assumir compro-
misso fi nanceiro. 67/467 – Azul.

Dê atenção ao que tenha relação 
com pessoas queridas, amigos, 
familiares ou a pessoa amada. Briga 
íntima tanto com a pessoa amada 
ou familiar deve ser evitada, pode 
provocar rompimento mais sério. 
No início da noite a Lua entra na 
fase Cheia e dá um grande poder de 
transformação. 74/774 – Cinza.

Surge algum desentendimento com 
a pessoa amada, mas tudo será su-
perado com uso do bom senso. Em 
todas suas ações deve estar atento 
para evitar descuido e negligência. 
Participe junto dos familiares e 
amigos, pois desde esta manhã as 
pessoas fi cam mais extrovertidas e 
festeiras. 67/467 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 10 de Maio de 2017. Dia de São João de Ávila, São Cirino, 
Santa Solange, Santa Blanda, São Nasário, Santo Anônio, Dia do beato 
Damião de Molokai, e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é o auxílio. Dia 
da Cozinheira, Dia do Guia de Turismo, Dia do Campo e Dia da Cavalaria. 
Hoje aniversaria o técnico de futebol Wanderley Luxemburgo que faz 65 
anos, o músico e vocalista Bono Vox que hoje completa 57 anos a atriz 
Luiza Thomé que nasceu em 1961.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem um temperamento forte e tende a 
respeitar mais as pessoas inteligentes e de conceitos morais semelhantes 
aos seus. Em geral prefere pensar muito antes de tomar uma decisão e 
pode ser pessoa de muitos talentos e vocações fazendo vários trabalhos 
diferentes durante toda a sua vida. Prático e independente é ambicioso 
toma decisões rápidas, porém pode ser uma pessoa de extremos. Por um 
lado, é idealista, generoso, extravagante e ousado; no lado negativo, pode 
ser materialista, egoísta e muito voltado para a segurança.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. 
Descalços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. 
Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação 
passageira. Ser mordido no pé por cobra ou outro animal, 
viagem. Lava-los, irá superar difi culdades. Cortar os dois, 
infi delidade. Ter diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua 
em que sonhou. Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

Simpatias que funcionam
Para prosperar fi nanceiramente: Se você está com 
problemas fi nanceiros e dívidas a pagar, este pequeno ritual 
é indicado para sua situação. Arrume uma chave comum, 
coloque-a dentro de um copo com água e açúcar, junta-
mente com seu nome e endereço. Deixe-o num lugar alto 
por 7 dias. No oitavo dia, jogue fora a água, pegue a chave, 
embrulhe-a em um papel dourado e passe a levá-la sempre 
com você. Todos os dias, segure a chave durante alguns 
minutos e mentalize fi rmemente sua vontade de prosperar 
fi nanceiramente, imaginando que ela está abrindo todas as 
portas e colocando a fortuna no seu caminho.
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grandes mulheres, cujas trajetórias marcaram e infl uenciaram mi-
lhares de pessoas ao longo dos anos. Em síntese, essa é a proposta 
do projeto “As Antiprincesas”, baseado na coleção homônima da 
autora Nadia Fink, que a Cia Luarnoar apresenta. A peça, que terá 
como tema Frida Kahlo (1907-1954) e Clarice Lispector (1920-1977), 
traz a cena mulheres da América Latina que fogem ao padrão de 
princesas dos contos de fadas tradicionais.As narrações contam com 
ambientação cenográfi ca, mantendo a magia dos “cenários sonoros” 
resgatados das antigas radionovelas, além de canções originais.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. Sábado 
(13) às 16h. Entrada franca.

Vania Abreu

Vania Abreu apresenta 
novo show Venturo

No repertório, uma seleção 
de canções gravadas em 
seus 7 discos de carreira, 

e novas leituras para os clássicos 
como, Quizas, Quizas, Quizas 
(1947) de autoria do cubano 
Osvaldo Ferrès, e Samba de Uma 
Nota Só (1962) de Tom Jobim 
e Newton Mendonça. A artista 
ainda apresenta canções inéditas, 
que serão lançadas ainda em 2017. 
A direção artística e musical é da 
própria Vania, que sobe ao palco 
acompanhada por João Cristal 
no teclado, Xinho Rodrigues no 
contrabaixo e Ricardo Braga e 
Cauê Silva na percussão. O show 
é dividido em três momentos, 
sempre traduzidos pela ordem 
das músicas que busca a conexão 
literal entre elas, assim como a 
condução de sua emotividade 
como intérprete. 

Serviço:Teatro Lauro Gomes, Av. 
Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos, São 
Bernardo do Campo, tel. 4368- 3483. 
Sexta (12) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 
40 (meia).

MPB
wwwwwwwwwwwwwwww.netjen.com.br

São Paulo,o,o,ooo  q q q qquuuauu rta-feira, 10 de maio de 2017

ato11.ll@gmail.com

Edson Kumasaka

A LÍNGUA

Não obstante pequena e leve, 
a língua é, indubitavelmente, 
um dos fatores determinantes 
no destino das criaturas.
Ponderada - favorece o juízo.
Leviana - descortina a im-
prudência.
Alegre - espalha o otimismo.
Triste - semeia desânimo.
Generosa - abre caminho à 
elevação.
Maledicente - cava despe-
nhadeiros.
Gentil - provoca o reconhe-
cimento.
Atrevida - atrai o ressenti-
mento.
Serena - produz calma.
Fervorosa - impõe confi an-
ça.
Descrente - invoca a frieza.
Bondosa - auxilia sempre.
Descaridosa - fere sem per-
ceber.
Sábia - ensina.
Ignorante - complica.

Nobre - cria o respeito.
Sarcástica - improvisa o 
desprezo.
Educada - auxilia a todos.
Inconsciente - gera desequi-
líbrio.
Por isso mesmo, exortava 
Jesus:

- "Não procures o argueiro nos 
olhos de teu irmão, quando 
trazes uma trave nos teus."

A língua é a bússola de nossa 
alma enquanto nos demora-
mos na Terra.

Conduzamo-la, na romagem 
do mundo, para a orientação 
do Senhor, porque, em ver-
dade, ela é a força que abre 
as portas do nosso coração às 
fontes da vida ou às correntes 
da perturbação e da morte.

(De "Apostilas da Vida", de 
Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito André Luiz) 

Cena da peça “Saci e Curupira – Uma dupla perfeita”.

Na peça “Saci e Curupira – Uma dupla perfeita”, Saci 
e Curupira viviam brigando, nunca entravam em comum 
acordo. Saci fazia suas palhaçadas e Curupira o castigava, 
os dois viveram assim durante anos. Mas agora os dois 
precisam se unir, pois surge uma Bruxa na Amazônia, que 
começa a provocar confl itos para os habitantes da mata. 
O que será que Saci e Curupira vão fazer para salvar toda 
fl oresta dos problemas provocados pela bruxa? 

Serviço: Tietê Plaza Cultural, Marginal Tietê, entre as pontes Piqueri e Anhan-
guera, tel. 3201-9000. Domingo (14) às 14h. Entrada franca.

Infantil Divulgação

“As Antiprincesas”

Valores
Escrita pelo ganhador do Prêmio Nobel 

de Literatura de 1997, Dario Fo, e sua mu-
lher Franca Rame, a comédia Não Vamos 
Pagar! faz curta temporada. O elenco é 
formado por Virginia Cavendish, Mar-
cello Airoldi, André Dale, Luísa Vianna e 
Aramis Trindade. A peça se desenrola a 
partir de uma reclamação contra a alta de 

preços num supermercado e desencadeia 
uma série de situações surpreendentes 
e inesperadas. Antônia e Margarida são 
duas donas de casa que têm difi culdade 
para por as contas em dia ao fi m do mês. 
Um grupo de mulheres decide invadir e 
saquear um supermercado. Entre elas, 
Antônia, que a partir disso se envolve em 
uma sequência de peripécias. O marido, 
cheio de valores e princípios éticos, pre-

fere morrer de fome a fazer alguma coisa 
ilegal,  e não faz ideia do que sua mulher 
tem feito. Somam-se a isso os problemas 
criados pela amiga Margarida, relutante 
em ajudá-la, e os vários encontros e in-
cidentes com a polícia.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sextas e sábados 
às 21h, domingos, às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 70. Até 
21/05.



Temos ouvido muito 

no meio corporativo 

sobre a urgência da 

integração da vida 

pessoal e profi ssional, a 

partir das comunicações 

unifi cadas

Muitas pessoas são a 
favor desta união, com 
ressalvas, e outras 

são contra. Diante do mundo 
dinâmico atual é preciso atingir 
um equilíbrio e contar com as 
ferramentas de trabalho remo-
to para realizar as atividades 
profi ssionais de onde, como 
e quando quiser. Oferecer 
fl exibilidade aos funcionários 
signifi ca ter profi ssionais mais 
satisfeitos e mais produtivos.

A presença das comunica-
ções unifi cadas nas empresas 
é algo que tem se tornado 
um dos principais temas de 
discussões entre os cargos de 
liderança a fi m de proporcio-
nar maior agilidade às tarefas 
diárias, aumentar a satisfação 
dos funcionários e seus ren-
dimentos. As transformações 
no ambiente corporativo em 
torno do trabalho remoto já 
começaram nos últimos anos 
e estão ganhando cada vez 
mais força. 

Estudos feitos pela nossa 
empresa indicaram algumas 
das tendências importantes 
em comunicações unifi cadas. 
Entre elas, estão a preferên-
cia pelo trabalho remoto, o 
crescimento das plataformas 
de colaboração e aplicações, 
o aumento da produtividade, 
e a perda de importância por 
parte dos locais físicos para as 
operações dos negócios.

Essas mudanças estão modi-
fi cando a maneira como os co-
laboradores interagem, como a 
liderança administra os proje-
tos e os sistemas corporativos e 
quais aspectos ganham força e 
valor nesse novo ambiente que 
se constitui. As ferramentas 
de trabalho remoto permitem 
uma tomada de decisão mais 
ágil, realização de reuniões em 
tempo instantâneo e a partir de 
qualquer local. 

Tudo isso refl ete em rapidez 
no negócio e transforma a visão 
das pessoas diante do traba-
lho. Inclusive, por meio do 
trabalho remoto, muitas delas 
conseguem enxergar a maneira 
ideal de fazer suas atividades 
pessoais e corporativas, com 

equilíbrio, e trabalhar mais feli-
zes e satisfeitas. Colaboradores 
mais felizes com o trabalho 
remoto refl etem em menos 
gastos para as empresas. Eles 
poderão fazer todo o trabalho 
de casa em regiões com baixo 
custo de vida e economizando 
em deslocamentos, gerando 
menores impactos no orça-
mento corporativo. 

Ao oferecer fl exibilidade no 
trabalho, a empresa consegue 
fi delizar o colaborador, gerando 
benefícios para os dois lados. A 
companhia poderá contar com 
os serviços do profi ssional, que 
estará satisfeito sem o stress 
do trânsito, das horas perdidas. 
Ele aproveita mais o tempo 
de acordo com suas necessi-
dades: seja pessoalmente ou 
realizando atividades paralelas 
que desenvolverão sua carrei-
ra. Levantamentos indicam 
ainda que as reuniões serão 
muito mais produtivas, já que 
o diálogo é maior a partir de 
vários dispositivos móveis. As 
pessoas têm um grande inte-
resse em abordar mais tópicos, 
devido à distância, e promover 
ideias – evitando o monólogo 
nos encontros presenciais.

A questão da fl exibilidade 
também tem tudo a ver com a 
geração Y, jovens que preferem 
um horário de trabalho ajustá-
vel e um ambiente remoto. Eles 
já nascem “conectados” e, para 
essa geração, as atividades 
profi ssionais ou realização de 
projetos contam muito mais 
que estar atrelado a um espaço 
físico. 

Dentro de todo esse cenário, 
a integração da vida pessoal e 
profi ssional ocupa um grande 
espaço já que depende do 
trabalho remoto e da mobili-
dade para proporcionar maior 
praticidade aos colaboradores 
e qualidade a suas tarefas. Esse 
movimento também está ligado 
à fl exibilidade, que possibilita 
se adequar às demandas de 
diferentes setores da vida. 

São características interli-
gadas diante das mudanças 
constantes promovidas pela 
tecnologia nos dias atuais, 
sendo assim, colaboradores e 
líderes devem se adaptar e pro-
mover melhorias na gestão e in-
formatização que, certamente, 
refl etirão nas atividades e no 
rendimento da equipe.

(*) - É VP Sênior de Recursos 
Humanos para a América Latina

da Atos e Unify.

Flexibilidade
na Era Digital

Patricia Menezes (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue parawww.netjen.com.br

TEL: 3106-4171
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INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. - 02.969.279/0001-41 — Rua Conselheiro Olegário, 54 Vila Anastácio - São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 — VALORES EXPRESSOS EM REAIS

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-

TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o Ba-
lanço 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 naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des de beneficência e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração das Demonstrações
Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Indepen-

dentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas Demonstrações Contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objeto de obter segurança razoável de que as Demonstra-
ções Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos ris-
cos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das Demons-
trações Contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-

quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2016,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência. Ou-
tros Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2016, fo-
ram auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria re-
sultou na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 11 de abril de 2.017.
Edenilson Fabiano dos Santos — Contador CRC/PR 56.648/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social criar,
congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a pro-
moção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o ensino e
a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos

Princípios de Contabilidade emanados da Legislação Societária, Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Resolução CFC nº. 877/
2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em conformidade com a Lei
6.404/76 e com as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007,
MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo também a NBCT 19.6 sobre
Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da apli-

cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até
a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o Ati-
vo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei 9.249
de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das demonstra-
ções financeiras, sendo que todos os bens estão sendo deprecia-
dos com a aplicação da taxa correspondente, determinada pela le-
gislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resulta-
do obtido foi reaplicado na própria Congregação, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2016 Acréscimos 2015
Terrenos 606.929,29 0 606.929,29
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0 152.381,94
Móveis e utensílios 232.632,51 0 232.632,51
Telefones 5.123,42 0 5.123,42
Veículos 99.879,51 0 99.879,51
Computadores e Periféricos 13.383,98 4.336,98 9.047,00
Prédios e Benfeitorias 295.350,38 58.998,03 236.352,35
NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO

a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-se
registradas a valores originais e de acordo com o regime de compe-
tência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regulamen-
tado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores efetiva-
mente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão registrados
a valores originais, apurados através de notas fiscais e recibos em
conformidade com as exigências legais e fiscais e referem-se a gas-
tos necessários, para a manutenção das atividades do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, de-
monstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Teresinha de Jesus Dias Annes – Presidente
Sidnei Borakouski — Contador CRC/PR 45.177/O-4

ATIVO 2016 2015
ATIVO CIRCULANTE 197.391,02 46.942,49

Disponibilidades 195.401,74 46.942,49
Caixa 51.613,64 67,21
Bancos conta movimento 109.638,26 30.490,16
Aplicações financeiras 34.149,84 16.385,12

REALIZÁVEL À CURTO PRAZO 1.989,28 0,00
Outros créditos 1.989,28 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.220.938,65 1.157.603,64
IMOBILIZADO 1.220.938,65 1.157.603,64

Terrenos 606.924,94 606.924,94
Máquinas, aparelhos e equipamentos 152.381,94 152.381,94
Móveis e utensílios 232.632,51 232.632,51
Telefones 5.123,42 5.123,42
Veículos 99.879,51 99.879,51
Computadores e periféricos 13.383,98 9.047,00
Prédios e benfeitorias 295.350,38 236.352,35
(-) depreciação (184.738,03) (184.738,03)
TOTAL DO ATIVO 1.418.329,67 1.204.546,13

PASSIVO 2016 2015
PASSIVO CIRCULANTE 144.827,96 60.474,33

Obrigações sociais e trabalhistas 144.827,96 60.474,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.273.501,71 1.144.071,80

Patrimônio social 996.033,44 996.033,44
Superavit/deficit acumulado 277.468,27 148.038,36

TOTAL DO PASSIVO 1.418.329,67 1.204.546,13

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2016
Superavit líquido exercício 129.429,91
Ajustes ao superavit líquido

(+) depreciação 0,00
Superavit líquido ajustado 129.429,91
Fluxo de caixa do ativo e passivo operacional

Variação de adiantamento a funcionários (1.989,28)
Variação de provisões 0,00
Variação de obrigações sociais e trabalhistas 84.353,63
Variação de emprestimos e financiamentos 0,00
Variação de deposito judicial 0,00
Caixa líquido das atividades operacionais 82.364,35

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Variação receitas exercício futuro 0,00
Variação do ativo imobilizado (63.335,01)

Caixa líquido nas atividades de investimentos (63.335,01)
Aumento líquido ao caixa e equivalente de caixa 148.459,25

Caixa e equivalente de caixa no inicio do período 46.942,49
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 195.401,74

Variação das contas caixa/bancos/equivalentes 148.459,25

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  2016
2016 2015

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.334.139,90 1.060.230,43
Receita de material escolar 0,00 0,00
Receita de serviços de assist. social 0,00 1.060.230,43
Receita de doações e promoções 1.334.139,90 0,00

CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.334.139,90 1.060.230,43
DESPESAS GERAIS 1.214.882,81 996.752,36

Despesas com pessoal 1.011.622,19 850.450,39
Despesas administrativas 197.540,19 144.386,22
Impostos e contribuições 5.720,43 1.915,75
( - )custo aplicado em gratuidades 0,00 0,00

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQ. 10.172,82 4.012,56
(-) despesas financeiras 5.314,54 909,25
(+) receitas financeiras 15.487,36 4.921,81
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT OPERAC. 129.429,91 67.490,63

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,00 (14.865,16)
Depreciação anual 0,00 (14.865,16)

SUPERAVIT DO EXERCICIO 129.429,91 52.625,47

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2016.
CONTAS Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

Social Sociais das Irmãs Reavaliações  Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0 0 0 148.038,36 1.144.071,80
Doações Patrimoniais 0 0 0 0 0 0
Superávit exercício 0 0 0 0 129.429,91 129.429,91
Saldo atual 996.033,44 0 0 0 277.468,27 1.273.501,71

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, colocando-se à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 28 de abril de 2017. A Administração

Demonstração do Resultado 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

       2016    2015
     (Reapre-
     sentado)
Receita de prestação de serviços 728.173 648.428
Custos dos serviços prestados (530.398) (474.664)
Lucro bruto 197.775 173.764
Receitas (despesas) operacionais:
 Despesas gerais e administrativas (92.042) (103.121)
 Despesas comerciais (15.672) (10.639)
 Resultado de equivalêcia patrimonial 30.725 (3.229)

 A Diretoria Alexandre Francisco Macedo
  Contador – CRC 1SP 207.606/O-8

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais) 

       2016    2015
     (Reapre-
Das atividades operacionais  sentado)
Lucro líquido do exercício 88.423 17.866
Ajustes para reconciliar o resultdo às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
 Depreciações, amortizações e exaustões 10.826 11.202
 Provisão para credito liquidação duvidosa 39.677 9.111
 Valor residual na alienação de
  ativo imobilizado/Intangível (42) 8.156
 Resultado de equivalência patrimonial (30.725) 3.229
 Provisão de imposto de renda e contribuição social 37.974 17.076
 Imposto de renda e contribuição social diferido (18.856) 4.885
 Provisão para demandas judiciais 20.495 19.230
 Variação monetária, encargos financeiros e juros 80 2.532
Decréscimo/(acréscimo) em ativos operacionais
 Contas a receber de clientes (54.235) (906)
 Impostos a recuperar (11.103) (6.188)
 Estoques (62) (2.132)
 Adiantamento a fornecedores (205) 647
 Despesas do exercício seguinte (641) (376)
 Demais contas a receber (12.027) (16.526)
 Fornecedores 5.598 2.016
 Obrigações trabalhistas 9.175 4.798
 Obrigações tributárias 34.523 47.787
 Adiantamento de clientes (131) 71
 Demais contas a pagar 7.590 (2.974)
 Caixa proveniente das operações 126.334 119.504
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 126.334 119.504
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 2.592 6.037
Aquisição de ativo imobilizado (7.480) (3.909)
Aquisição de intangível (234) (15)
Créditos com partes relacionadas (193.009) (177.483)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimento (198.131) (175.370)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e
 debêntures (3.259) (13.854)
Juros e encargos financeiros pagos (119) (3.114)
Débitos com partes relacionadas 83.671 72.635
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
 atividades de financiamento 80.293 55.667
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 8.496 (199)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 12.717 12.916
 No final do exercício 21.213 12.717
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 8.496 (199)

As Demonstrações Contábeis, na íntegra, com as
Notas Explicativas, se encontram à disposição dos interessados

na sede da Companhia, sito à Avenida Juscelino Kubitschek, 1830 Torre I, 
2º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

       2016    2015
     (Reapre-
     sentado)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 395 24.904
    (76.594) (92.085)
Resultado antes das despesas e
 receitas financeiras 121.181 81.679
 Despesas e receitas financeiras, líquidas (13.640) (41.852)
Lucro antes do IRPJ e contribuição social 107.541 39.827
 (-) IRPJ e contribuição social – correntes (37.974) (17.076)
 (-) IRPJ e contribuição social – diferidos 18.856 (4.885)
Lucro líquido do exercício 88.423 17.866

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas e administradores da
Cavo Serviços e Saneamento S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Cavo Serviços e 
Saneamento S.A. (“Cavo” ou “Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos potenciais efei-
tos dos assuntos mencionados na seção “Base para opinião com ressal-
vas”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Cavo Serviços e Saneamento S.A., em 31/12/2016, o desempenho das 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas 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 financei-
ras “. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas con-
forme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Pelo 
fato de termos sido contratados pela Companhia após 31/12/2016, não 
acompanhamos os inventários físicos dos estoques de 31/12/2016 e de 
2015, nem foi possível firmar juízo sobre a existência dos estoques por 
meio de procedimentos alternativos de auditoria. Dessa forma, não foi pos-
sível concluir quanto aos possíveis ajustes e itens de divulgação, se houver, 
nas demonstrações contábeis apresentadas.
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria (PPA) 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais signi-
ficativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstra-
ções financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos. • Provisão para crédito de liquidação duvidosa (Notas 
Explicativas 5): A determinação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e exter-
nos, incluindo os níveis de inadimplência e garantias das carteiras, políticas 
de renegociação, cenário econômico atual e prospectivo. Desta forma, essa 
área foi considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como foi con-
duzido em nossa auditoria: Avaliamos as premissas adotadas pela Com-
panhia, levando-se em consideração as normas contábeis fundamentadas 
nas análises das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), 
de acordo com políticas internas que consideram o estabelecimento de 
ratings (classificação de risco) de crédito, experiência passada, cenário 
atual e expectativas futuras, riscos específicos das carteiras e avaliação 
de risco da Administração na constituição de provisões. Com base nas pre-
missas estipuladas, classificaram como provável perda, valores acima de 
90 dias. Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Admi-
nistração para o reconhecimento da provisão para crédito de liquidação 
duvidosa são razoáveis em todos os aspectos relevantes no contexto das 
demonstrações financeiras. • Provisões para demandas judiciais (Nota 
Explicativa 14): A Companhia é parte em processos judiciais e adminis-
trativos de natureza tributária, trabalhista e cível, decorrentes do curso nor-
mal de suas atividades, e adicionalmente provisiona um passivo estimado 
referente a processos que tendem ocorrer após o encerramento do mesmo. 
Normalmente os referidos processos são encerrados após um longo tempo 
e envolvem não só discussões acerca de mérito, mas também aspectos 
processuais complexos, de acordo com a legislação vigente. A decisão de 
reconhecimento de um passivo contingente é baseada na mensuração dos 
consultores jurídicos da Companhia, e o mesmo provisiona os processos 
com estimativa de perda provável. Nas circunstâncias, essa foi conside-
rada uma área de foco em nossa auditoria. Como foi conduzido em nossa 
auditoria: Efetuamos procedimentos de confirmação com os escritórios de 
advocacia que patrocinam os processos judicias trabalhistas, tributários e 
cíveis da Companhia para confirmar a avaliação do prognóstico, a comple-
tude das informações e o valor correto das provisões. Obtivemos o enten-
dimento e testamos os controles internos relevantes que envolvem a identi-
ficação e constituição de passivos e as divulgações em notas explicativas, 
que entre outros, também considerou os controles internos relacionados ao 
modelo de cálculo adotado para a constituição das provisões para contin-

gências trabalhistas que são realizadas pelo critério de médias históricas 
de perdas em encerramentos de Consórcios. Perdas Possíveis: Conforme 
divulgado na nota 14, a Companhia é parte em diversos processos fiscais, 
trabalhistas e cíveis, cujo valor agregado totaliza R$3.473 em 31/12/2016, 
para os quais nenhuma provisão foi considerada e que a sua probabili-
dade de perda foi avaliada como possível. Desse montante R$3.108 se 
referem a ações de natureza trabalhista e previdenciária. Focamos nes-
tas áreas devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao 
grau de julgamento envolvido na determinação se uma provisão deve ser 
constituída, sua estimativa de valor e probabilidade de desembolso finan-
ceiro, bem como pela complexidade dos assuntos discutidos. Conside-
ramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a 
determinação da provisão para passivos contingentes são razoáveis em 
todos os aspectos relevantes no contexto das demonstrações financeiras. • 
Mútuo com Partes Relacionadas (Nota Explicativa 07): Uma parte está 
relacionada com uma entidade direta ou indiretamente por meio de um ou 
mais intermediários quando: (i) controlar, for controlada por, ou estiver sob 
o controle comum da entidade (isso inclui controladoras ou controladas); (ii) 
tiver um interesse na entidade que lhe confira influência significativa sobre 
a entidade; ou (iii) tiver um controle conjunto sobre a entidade; (b) for uma 
coligada da entidade; (c) for uma joint venture (empreendimento conjunto) 
em que a entidade seja um investidor; (d) for membro do pessoal-chave 
da administração da entidade ou de sua controladora; (e) for membro pró-
ximo da família ou de qualquer indivíduo referido nas alíneas (a) ou (d); (f) 
for uma entidade controlada, controlada em conjunto ou significativamente 
influenciada por, ou em que o poder de voto significativo nessa entidade 
reside em, direta ou indiretamente, qualquer indivíduo referido nas alíneas 
(d) ou (e); ou (g) for um plano de benefícios pós-emprego para benefício dos 
empregados da entidade, ou de qualquer entidade que seja uma parte rela-
cionada dessa entidade. (CPC 5). Como foi conduzido em nossa auditoria: 
As partes relacionadas foram testadas, atentando-se as condições expres-
sas no contrato onde foram acordados valores, prazos e taxa de juros, além 
da classificação contábil. Consideramos que os critérios e premissas ado-
tados pela Administração para o reconhecimento das partes relacionadas 
existentes são razoáveis em todos os aspectos relevantes no contexto das 
demonstrações financeiras. • Reconhecimento de Receita, Custos sobre 
serviços prestados e despesas correlacionadas: O reconhecimento da 
receita deve ocorrer quando for provável que benefícios econômicos futuros 
fluirão para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente men-
surados; e deve ser mensurada pelo valor justo da retribuição recebida ou 
a receber. Os custos e despesas correspondentes à mesma transação são 
reconhecidas simultaneamente. (CPC 30). Como foi conduzido em nossa 
auditoria: Avaliamos as premissas adotadas pela Companhia, levando-se 
em consideração as normas contábeis e atentando ao reconhecimento da 
receita proporcionalmente ao serviço prestado/executado. Os custos e des-
pesas foram testados, atentando-se à competência da emissão do docu-
mento comprobatório, valor, classificação contábil e existência, além da cor-
relação com o serviço prestado. Consideramos que os critérios e premissas 
adotados pela Administração para o reconhecimento da receita, custos e 
despesas correspondentes são razoáveis em todos os aspectos relevantes 
no contexto das demonstrações financeiras.
Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: As demonstrações contábeis do Cavo Serviços e Saneamento 
S.A. referentes ao exercício findo em 31/12/2015, antes dos ajustes e reclas-
sificações comentados na Nota Explicativa 2.23, foram por nós examina-
das, cujo parecer, continha ressalvas quanto aos assuntos apresentados na 
seção “Base para opinião”. As demonstrações contábeis da Cavo Serviços 
e Saneamento S.A. referentes ao exercício findo em 31/12/2014, antes dos 
ajustes e reclassificações comentados na Nota Explicativa 2.23, não foram 
auditadas. Como parte de nosso exame das demonstrações contábeis de 
2016, examinamos também os ajustes e reclassificações descritos na Nota 
Explicativa 2.23 que foram efetuados para alterar as demonstrações con-
tábeis do exercício findo em 31/12/2016 e balanço patrimonial do exercício 
findo em 31/12/2015. Concluímos que tais ajustes e reclassificações são 
apropriados e foram corretamente efetuados.
Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos atenção para o seguinte 
assunto: Operação Lava-Jato: A Companhia foi citada em depoimento 
através de “delação premiada” e, por esse motivo, a Administração realizou 
nos anos de 2016 e 2015 investigações conduzidas por especialistas inde-
pendentes com o objetivo de identificar eventuais irregularidades ligadas a 
essas denúncias advindas da “Operação Lava Jato”, sendo que os proce-
dimentos efetuados e resultados estão descritos na Nota Explicativa nº 1.4 
dessas demonstrações financeiras.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações finan-
ceiras: A Administração da Companhia 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 cau-
sada por fraude ou erro.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes, indepen-
dentemente 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 que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria reali-
zada 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 relevantes nas demonstrações financeiras, 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 auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos 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 pos-
sam 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 respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais ou incluir modi-
ficação 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 demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financei-
ras 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 signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos identificados durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela administração declaração de que cumpri-
mos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis 
de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos e 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de 
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 25 de abril de 2017.
Luciana Toniolo Meira – CRC 1SP 254.829/O-8

BeAudit Auditores Independentes Ltda.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
       Atribuível aos acionistas da
          Companhia Reserva de lucros
    Capital Capital Social Reserva Reserva Reserva Reserva  Total da
      Social    a Integralizar    de capital    Legal    especial    de Lucros    AFAC    controladora
Em 31 de dezembro de 2014 450.865 (9.897) 90.000 3.848 – 115.914 – 650.730
Ajustes anos anteriores – – – – – 18.432 – 18.432
Lucro líquido do exercício – – – – – 17.866 – 17.866
Reserva Legal – – – 893 – (893) – –
Dividendos obrigatórios e não pagos – – – – 4.243 (4.243) – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – – 41.675 41.675
Em 31 de dezembro de 2015 450.865 (9.897) 90.000 4.741 4.243 147.076 41.675 728.703
Aumento de capital social 150.407 – – – – – – 150.407
Integralização de capital 41.675 9.897 – – – – (41.675) 9.897
Resgate de ações – – – – – (173) – (173)
Ajustes exercicios anteriores – – – – – 6.545 – 6.545
Lucro do Exercicio – – – – – 88.423 – 88.423
Reserva legal – – – 4.421 – (4.421) – –
Dividendos obrigatórios e não pagos – – – – 21.001 (21.001) – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – – 113.295 113.295
Em 31 de dezembro de 2016 642.947 – 90.000 9.162 25.244 216.449 113.295 1.097.097

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo    2016     2015
     (Reapre-
     sentado)
Ativo circulante 337.977 273.944
 Caixa e equivalentes de caixa 21.213 12.717
 Contas a receber de clientes 219.095 205.421
 Estoques 4.873 4.811
 Impostos a recuperar 34.175 25.483
 Adiantamentos a fornecedores 456 251
 Despesas do exercício seguinte 4.587 4.001
 Demais contas a receber 53.578 21.260

Ativo não circulante 1.206.415 852.435
 Mútuos com partes relacionadas 485.719 458.455
 Contas a receber de clientes 5.702 4.818
 Impostos a recuperar – 2.192
 Impostos diferidos 155.316 26.878
 Demais contas a receber 3.638 4.089
 Investimentos 527.991 326.002
 Imobilizado 27.546 29.646
 Intangível 503 355

Total do ativo 1.544.392 1.126.379

Passivo    2016     2015
     (Reapre-
     sentado)
Passivo circulante 206.797 164.606
 Empréstimos e financiamentos 379 3.302
 Fornecedores 26.183 20.586
 Obrigações trabalhistas 52.917 43.742
 Obrigações tributárias 111.245 96.024
 Adiantamentos de clientes 280 411
 Demais contas a pagar 15.793 541
Passivo não circulante 240.498 233.070
 Empréstimos e financiamentos – 375
 Débito com partes relacionadas 23.073 62.594
 Provisão para demandas judiciais 66.975 46.480
 Obrigações tributárias 123.223 92.761
 Impostos diferidos 10.561 12.822
 Demais contas a pagar 16.666 18.038
Patrimônio Líquido 1.097.097 728.703
 Capital social 642.947 450.865
 Capital social à integralizar – (9.897)
 Reserva de Capital 90.000 90.000
 Reserva de lucros 250.855 156.060
 Adiantamento para futuro aumento de capital 113.295 41.675
Total do passivo e patrimônio líquido 1.544.392 1.126.379

Entre as principais queixas de 
dor lombar, que acometem mais 
de 90% da população mundial, 
a mais prevalente e que causa 
mais procura médica, bem 
como falta ao trabalho, é a dor 
causada pela hérnia de disco. 
Caracterizada por dor de média 
a intensa, quando em estágios 
mais avançados, gera grande 
incapacidade para a realização 
de atividades comuns, como 
levantar, sentar e andar.

Visando gerar mais conhe-
cimento para a população se 
prevenir e tratar adequada-
mente a hérnia de disco, o 
neurocirurgião pela Unifesp, 
o Dr. Alexandre Elias, separou 
05 informações importantes a 
saber:
 1. O que é a hérnia de 

disco – é uma doença que 
ocorre pelo desgaste ou 
trauma dos discos verte-
brais lombares ou cervicais, 
que acabam por apertar as 
raízes nervosas que passam 
próximas a eles, gerando 
um processo infl amatório 
doloroso e muitas vezes 
incapacitante. A dor inicia 
na região lombar, passando 
pelas nádegas, chegando 
até a parte mais baixa de 
uma ou das duas pernas.   
Outros sintomas da hérnia 
de disco são: formigamen-
to, dormência e fraqueza 
de pernas e dedos.

 2. Dor do nervo ciático e 

hérnia de disco são a 

mesma coisa? Embora 
seja comumente relatada 
como uma doença, a dor 
ciática é na verdade é 
um sintoma da hérnia de 
disco, que acomete cerca 
de 2 milhões de brasilei-
ros a cada ano. Dentre as 

causas mais comuns para 
o seu surgimento, estão: 
atividades físicas pesadas, 
posturas erradas, tumores 
e fraturas na coluna.

 3. Em que idade a doença 

é mais comum? Ela é mais 
frequente em pessoas entre 
30 e 50 anos, embora possa 
surgir antes ou depois desta 
faixa etária, seja por fatores 
genéticos, exercícios inten-
sos e mal direcionados ou 
qualquer outra atividade 
que sobrecarregue e des-
gaste os discos vertebrais.

 4. Como é feito o diag-

nóstico da doença? O 
diagnóstico inicial da 
hérnia de disco é clínico 
e só pode ser feito pelo 
médico especialista, que 
examinará o paciente, 
analisará suas queixas, 
podendo solicitar exames 
de imagem para a confir-
mação da doença.

 5. Como é o tratamento da 

hérnia de disco? Mais de 
90% dos quadros são bem 
controlados com medica-
mentos (anti-infl amatórios, 
analgésicos e relaxantes 
musculares), atividades 
de correção postural, fi -
sioterapia e infi ltrações. 
Para os quadros críticos e 
resistentes aos tratamentos 
conservadores, é indicada 
cirurgia minimamente inva-
siva ou convencional para 
recomposição dos discos 
vertebrais, com cerca de 
95% de resposta positiva.

Fonte: Dr. Alexandre Elias, 
chefe do setor de cirurgia da 
coluna vertebral no Departa-
mento de Neurocirurgia da 
Unifesp (www.alexandreelias.
com.br).

Hérnia de disco: 5 coisas 
que você precisa saber



Pedestres têm prioridade para atravessar nas faixas em Brasília, mas falta de 
campanhas e imprudência têm elevado acidentes.
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Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

Um dos órgãos públicos que aderem e incentivam o 
movimento é o Senado, cujo prédio fi ca iluminado 
de amarelo entre 13 e 31 de maio. O alerta se soma 

às iniciativas de dar aos acidentes o tratamento de uma 
epidemia, levando à adoção de medidas para reduzir o 
número de vítimas.

Não são raras as notícias sobre crimes no trânsito brasi-
leiro. São cerca de 43 mil mortes por ano no país, segundo 
estimativas do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde. No mundo, o número de mortos 
nas estradas pode chegar a 1 milhão por ano até 2030. 
Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas 
sobreviverão aos acidentes a cada ano, com traumatismos 
e ferimentos, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

O problema é mais 
grave nos países de 
média e baixa ren-
das. A OMS estima 
que 90% das mortes 
acontecem em países 
em desenvolvimento, 
como o Brasil. Ao 
mesmo tempo, esse 
grupo possui menos da 
metade dos veículos 
do mundo (48%), o 
que revela que é muito 
mais arriscado diri-
gir — especialmente 
motos — nesses lu-
gares. E a situação se 
agravará ainda mais 
nesses países, segun-
do a OMS, devido ao 
aumento da frota, à 
falta de planejamento 
e ao baixo investimen-
to na segurança das 
vias públicas.

A chave para a redução da mortalidade, diz o relatório, é 
garantir que os Estados- -membros adotem leis que repri-
mam os principais fatores de risco: direção sob efeito de 
álcool, excesso de velocidade e não uso do capacete, do 
cinto de segurança e das cadeirinhas para crianças.

Segundo o gerente de Ações Educativas de Trânsito 
do Detran do Distrito Federal, Tiago Moreira, mais de 
100 ações são promovidas em Brasília para lembrar 
que comportamentos simples, como usar cinto de se-
gurança, não dirigir sob efeito de drogas e obedecer à 
sinalização, são significativos para reduzir a mortalidade 
no trânsito.

— São palestras, blitze educativas e passeios ciclísticos 
em empresas, escolas e nas próprias vias, cujo foco, este 
ano, é a segurança dos usuários mais vulneráveis, que são 
os pedestres e ciclistas — informou Moreira.

Faixa de pedestres
Outra medida para um trânsito mais seguro é o respeito 

à faixa de pedestres. Brasília já foi modelo nesse quesito, 
por meio de uma campanha bem- -sucedida que ajudou a 
salvar muitas vidas.

A ação é simples: o pedestre para no começo da faixa 
e, ainda na calçada, estica o braço na horizontal, dando 
sinal de que pretende atravessar. Os motoristas entendem 

Maio Amarelo quer 
reduzir acidentes e 
vítimas de trânsito
Chamar a atenção para o alto número de mortos 
e feridos no trânsito no mundo. Essa é a proposta 
do Movimento Maio Amarelo, coordenado entre 
poder público e sociedade civil para promover ações 
de educação e conscientização, debater riscos e 
responsabilidades e avaliar o comportamento
no trânsito

a mensagem e param, até que o cidadão atravesse a rua 
em segurança.

Implementada em 1997, inicialmente no Plano Piloto, a 
iniciativa chegou a ser adotada em outras partes do país. 
Mas a falta de campanhas de conscientização levou moto-
ristas, antes atentos às faixas, a relaxar o comportamento. 
O número de mortes nas travessias para pedestres em 
Brasília subiu de quatro, em 2015, para seis, no ano passa-
do. As principais causas são a imprudência de condutores 
que excedem os limites de velocidade e usam o celular ao 
volante.

Segundo o senador Cristovam Buarque (PPS-DF), que 
era governador do DF quando foi lançada a campanha, 
embora o Código de Trânsito Brasileiro determine que os 
condutores de veículos são responsáveis pela segurança 
de quem atravessa, a preferência ao pedestre não tem sido 
absoluta. Cristovam diz que quem está a pé, mais vulnerável, 
também não pode se descuidar.

— Trânsito não é questão de engenharia, é questão de 
educação. O pedestre precisa ter cuidado, mas são os mo-
toristas os grandes responsáveis pela maioria dos acidentes. 
Até por isso, os pedestres não podem deixar de sinalizar 
antes de pisar na faixa — afi rmou o senador.

Ciclista cumpre a lei 
ao pedalar na rua, 
mas é xingado por 
motoristas

Todos os dias, o professor de educação 
física Elmio Felipe Reis, 42 anos, enfrenta 
difi culdades para andar de bicicleta em 
Brasília. Usuário habitual de itens como 
capacete, lanternas e roupas refl etivas, ele 
conta que já foi atropelado seis vezes. Em 
um dos casos, foi atingido por um carro 
quando pedalava rente a um meio-fi o.

Segundo Reis, muitos motoristas desco-
nhecem dispositivo do Código de Trânsito 
Brasileiro que apresenta a bicicleta como 
veículo e que, portanto, deve trafegar nas ruas. Além de 
ser frequentemente xingado por estar dividindo a via 
com motos, carros e ônibus, ele conta que costuma ouvir 
motoristas dizerem que o seu lugar seria não na rua, mas 
na calçada:

— É triste perceber que a segurança dos ciclistas depende 
da educação e da consciência daquele que é mais forte. 
Não é uma questão de potência ou de quem corre mais ou 
menos. É uma questão de respeito.

Seguro 
obrigatório 
não exige 
apuração de 
culpa

Muita gente não sabe, 
mas existe um benefício 
para as vítimas de aciden-
tes de trânsito no Brasil. O 
Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos 
Automotores de Via Ter-
restre (DPVAT) indeniza 
motorista, passageiro ou 

pedestre que sofre acidente, sem a necessidade de 
apuração da culpa.

Segundo o último registro, de 2015, foram 652.349 inde-
nizações pagas, totalizando R$ 3,381 bilhões. Do total, 79% 
foram relativas à invalidez; 14%, a despesas hospitalares; 
e 7%, por morte. Os dados são da Seguradora Líder, que 
administra o DPVAT.

As motocicletas geram a maior quantidade de pagamen-
tos, com 76% do total. Nesses acidentes, 83% resultam 
em alguma invalidez, 4% em morte e 13% em gastos com 
remédios ou hospitais.

Há cinco anos, o militar aposentado Edvaldo Nobre, 
de 71 anos, convive com as sequelas de um acidente. Ao 
atravessar a rua, em Caldas Novas (GO), um motociclista 
em alta velocidade o atropelou e tentou fugir sem prestar 
socorro. Embora tenha sido detido por populares, não 
enfrentou processo criminal.

Edvaldo, que quebrou a perna, diz que o valor do DPVAT 
recebido, de R$ 2,7 mil, foi insufi ciente para as despesas. 
Apenas para voltar a andar sozinho, conta, foram dois anos 
de tratamento.

— Foi um período muito difícil, que exigiu muita paciência 
minha e da minha família.

Senado pode endurecer 
punições para os crimes

As iniciativas para endurecer as regras e as punições para 
quem comete crimes ao dirigir, principalmente sob efeito 
de álcool ou outra substância entorpecente, estão na pauta 
do Congresso. Uma delas, que ganhou destaque, foi a que 
altera o Código de Trânsito Brasileiro para tipifi car a “lesão 
corporal culposa na direção de veículo automotor”, com 
pena estipulada de dois a cinco anos de reclusão. Aprova-
do e modifi cado pelos senadores, o projeto da deputada 
Keiko Ota (PSB-SP), PLC 144/2015, voltou para exame da 
Câmara dos Deputados.

No Senado, está para ser votado pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) o PLS 32/2016, do senador Wellington Fagun-
des (PR-MT). Ele determina que o motorista alcoolizado ou 
sob efeito de qualquer substância psicoativa terá que ressarcir 
as despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) com o trata-
mento das vítimas e, ainda, do próprio motorista. A decisão 
fi nal será da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

No Plenário, deve ser analisado o PLC 47/2016, que 
cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no 
Trânsito (Pnatrans). O documento orientará ações e pro-
gramas para diminuição dos índices negativos no trânsito 
em todo o país.

Elmio Reis foi atropelado seis vezes ao andar de 
bicicleta pelas ruas de Brasília.

Edvaldo Nobre convive com as sequelas de um 
atropelamento por motocicleta
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Realidade Aumentada 
Interativa: a próxima 

onda tecnológica

Há pouco mais de uma 

década era difícil de 

imaginar que um único 

dispositivo portátil 

seria capaz de realizar 

chamadas de áudio 

e vídeo, solicitar um 

táxi, reservar hotéis 

e até abrir contas 

bancárias, atividades 

hoje consideradas 

normais dentro do nosso 

cotidiano

A introdução do smar-
tphone fez com que 
empresas e usuários 

moldassem a forma de se orga-
nizar e conviver, reinventando 
serviços existentes e muitas 
vezes criando novos. Dentro 
desse contexto de revolução 
digital ainda em curso, qual 
será o próximo passo?

A resposta cabe em uma 
sigla: RAI (AR, em inglês), que 
signifi ca Realidade Aumenta-
da Interativa. Esta é uma das 
tecnologias que mais impac-
tará os negócios e as relações 
humanas nos próximos anos, 
transformando consideravel-
mente as atividades do dia-a-
dia por meio da integração do 
real com o virtual.

A RAI permite ao usuário 
perceber, remotamente, mais 
do que o puro ambiente físico 
em que se encontra. Ela pode 
oferecer diversos serviços e 
informações por meio de holo-
gramas interativos controlados 
por gesto ou voz.

O conceito de realidade 
aumentada, antes conhecido 
como realidade virtual, exis-
te desde a década de 1960, 
porém só com a consolidação 
e o desenvolvimento de smar-
tphones e tablets todo seu po-
tencial foi tangibilizado. Hoje, 
já podemos conferir essa tec-
nologia de perto em produtos 
voltados ao entretenimento, 
como os óculos de realidade 
aumentada.

Em pouco tempo, o que hoje 
é apenas diversão será coisa 
de gente grande. Em até três 
anos, a RAI terá ultrapassado 
suas capacidades atuais e deve 
evoluir de simples sobreposi-
ções textuais em hologramas 
discretos para réplicas virtuais 
inteiras da realidade, cujos 
efeitos especiais estarão no 
nível da qualidade dos fi lmes 
e imperceptivelmente irão se 
misturar com a realidade.

Tudo isso irá desencadear 
uma quantidade incontável 
de conteúdo digital a ser ge-

renciado em tempo real, num 
volume que nenhum dispositi-
vo será capaz de administrar. 
A solução mais viável será 
centralizar o armazenamento 
e gestão de dados com o ob-
jetivo de atender à demanda, 
em outras palavras, tudo estará 
na nuvem.

Segundo a publicação cien-
tífi ca global Journey 2020, de-
senvolvida pela Comunidade 
Científi ca da Atos, a onda da 
Realidade Aumentada Inte-
rativa possibilitará que novas 
ideias se tornem realidade na 
rotina de diversos profi ssionais 
e segmentos. Abaixo alguns 
exemplos de casos de uso 
separados por setor:

Saúde: Cirurgiões poderão 
ver ultrassons de órgãos en-
quanto os operam;

Corporativo: Funcionários 
de um escritório comum pode-
rão ter apenas representações 
holográfi cas de arquivos que 
podem ser manipulados via 
holograma. Por exemplo, jogue 
na lixeira uma pasta se quiser 
excluí-la. Quer reorganizar os 
arquivos? Arraste-os;

Automotivo: Projetistas de 
plantas automotivas poderão 
analisar elementos de cons-
trução, planejar linhas de 
produção e ofi cinas, comparar 
variações e verifi car peças em 
um mundo simulado;

Varejo: Consumidores serão 
capazes de obter resenhas e 
preços de produtos enquanto 
caminham por uma rua co-
mercial, identifi cando oportu-
nidades de compra sem nem 
mesmo entrar fi sicamente no 
estabelecimento.

Falando em próximos pas-
sos, prevemos que a velocidade 
dessa transformação depende-
rá da aderência e da ousadia 
do mercado. Considerando um 
cenário otimista, assim como 
aconteceu com a tecnologia 
do smartphone há quase uma 
década, é possível estimar 
que até 2020 a RAI tenha um 
potencial de atingir até um 
bilhão de usuários.

Dada esta estimativa estamos 
à beira de uma nova revolução 
digital que alterará os modelos 
de negócio digitais e de gestão 
ainda em evolução tanto nos 
segmentos B2B e B2C, exi-
gindo investimentos focados a 
maximizar os benefícios desta 
nova tecnologia. Você está 
pronto para começar?

(*) É graduado em Engenharia da 
Computação pela Universidade 

Federal de Itajubá, pós-graduado em 
Gestão Estratégica da Tecnologia 

da Informação pela FGV São Paulo 
e com MBA Executivo em Gestão de 

Negócios e Estratégia pela HEC Paris.

Ivan Preti (*)

News@TI
Pixeon e Wolters Kluwer fi rmam parceria 

@A Pixeon, empresa nacional de tecnologia para saúde, une-se 
a Wolters Kluwer, líder mundial para a indústria de saúde no 

fornecimento de soluções e informações para o momento de cuidados 
ao paciente, com o objetivo de colaborar para melhorar a qualidade e 
os resultados dos cuidados prestados aos pacientes, diminuir custos 
das instituições de saúde e contribuir para a redução dos erros de 
tratamento relacionados ao diagnóstico e medicação no Brasil. Com 
esta iniciativa, o SmartHealth, sistema de gestão hospitalar da Pixeon, 
integrar-se-á às soluções de Efetividade Clínica (Clinical Effectiveness) 
da Wolters Kluwer, que conglomera os recursos de suporte a decisões 
clínicas baseado em evidências UpToDate e UpToDate Anywhere e 
os sistemas de suporte à decisão de prescrição de medicamentos 
Lexicomp e Medi-Span (www.pixeon.com.br).

Inscrições gratuitas para 9 graduações em 
Engenharia e Tecnologia na Metodista

@Quem procura por cursos na área de Engenharia e Tecnologia 
pode inscrever-se no vestibular - 2º semestre da Universidade 

Metodista de São Paulo. São 9 opções de cursos que vão de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas até Sistema de informação, além de 
Engenharia Ambiental e Sanitária e Gestão da Tecnologia e Informa-
ção. As inscrições seguem até 8 de julho na modalidade presencial. 
É possível ingressar por meio de prova tradicional, digital ou nota do 
Enem, todas gratuitamente, até 8 de junho. Na modalidade à distância 
também é possível inscrever-se gratuitamente por meio do Enem ou 
prova de redação, até os próximos 10 e 12 de maio, respectivamente. 
Vale destaque para a graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, 
que conta com laboratórios de geoprocessamento, microbiologia, bio-
diversidade, além de laboratórios multidisciplinares e de informática. 
O curso está disponível na modalidade presencial e a distância, com 
duração de 5 anos. Com inscrições gratuitas até 12 de maio, a gradu-
ação a distância conta com 22 opções de cursos com duração entre 
2 e 4 anos nas áreas de Gestão, Tecnologia, Saúde e Comunicação. 
Mais informações no portal.metodista.br/ead/

Raghu Radhakrishnan (*)

As organizações que ganham espaço no mercado são aque-
las que aperfeiçoaram a experiência do cliente, enquanto 
aquelas, focadas apenas no market share, reduziram sua 

atuação. Um passo crucial para as empresas é a modernização da 
infraestrutura de TI. Assim, é possível acompanhar as demandas 
de tecnologia, cada vez mais sofi sticadas, para conseguir tornar 
sua empresa competitiva no mercado. 

 
Mercado em mudança

Este foco no cliente se deve muito aos avanços da tecnologia, 
o acesso está mudando todos os aspectos do negócio – novos 
moldes de crescimento, redução de barreiras à entrada em novos 
mercados e permissão para o desenvolvimento de novos modelos 
e serviços empresariais. Como resultados, temos uma disrupção 
de mercado e aumento de competitividade – colocamos um novo 
poder nas mãos do cliente. Se eles não gostam do serviço que 
recebem, simplesmente trocam. 

 
Testemunhamos empresas pioneiras nessa nova economia 

orientada por aplicativos – companhias como Uber, Airbnb, Ne-
tfl ix e Amazon. Todas atendem compradores com perfi s muito 
diferentes e com necessidades distintas. Mas, mesmo assim, todas 
conquistam sucesso em seus mercados, isso porque utilizam a 
tecnologia para colocar a experiência do consumidor no centro 
de todas as suas operações. 

 
Vale ressaltar que não apenas os novos players buscam, cons-

tantemente, transformar suas operações. Empresas já estabele-
cidas no mercado, reinventam seus modelos de negócios para 
conseguir atender melhor às necessidades de seus clientes. Ou 
seja, permitem que os consumidores utilizem seus serviços da 
forma como preferirem. No entanto, para estas, o caminho para 
ter o cliente no centro de suas operações é um verdadeiro desa-
fi o e a tecnologia se apresenta, muitas vezes, como um grande 
obstáculo.  

 
O problema do legado 

Cada vez mais, tecnologia e desempenho são os principais fatores 
do sucesso ou fracasso de uma companhia – os líderes empresariais 
já estão cientes disso. Um exemplo é a Delta Airlines que, após 
uma falha técnica em agosto de 2016, teve 2.300 cancelamentos 
de voos, com passageiros frustrados e uma queda nas previsões 
de lucros. O CFO da companhia área, Paul Jacobson, disse que 
era tanto uma "empresa de tecnologia ... como uma empresa de 
transporte industrial” e precisava agir como tal.

 
Esse tipo de declaração, há alguns anos, não teria sido ouvida, 

mas acompanhamento depoimentos semelhantes feitos por orga-
nizações de todos os setores, desde fi nanças e manufatura até o 
varejo e terceiro setor. Cada negócio é um negócio de software 
e depende da tecnologia para ter sucesso, mesmo que alguns 
líderes empresariais ainda não consigam resolver isso.

 
O caso Delta Airlines é interessante e um que muitos líderes 

de TI serão capazes de simpatizar. A causa raiz dos problemas 

O consumidor no 
centro das operações
Na atual economia global hipercompetitiva, encantar o cliente é foco principal. Inclusive, é simples 
notar o motivo

da companhia aérea? O Legacy IT - uma peça de equipamento 
com 22 anos de uso que pegou fogo e nocauteou seu sistema de 
backups. Embora seja um exemplo extremo do estrago que o 
legado de TI pode causar, os CIOs lutam contra esses tipos de 
situações praticamente todos os dias.

 
Os CIOs, em geral, tentam reduzir custos ao mesmo tempo 

em que oferecem maior valor e melhor experiência aos clientes. 
Apesar das melhores intenções, muitos esforços de transformação 
são prejudicados pelo legado de TI. Uma pesquisa da Forrester 
descobriu que, em média, os líderes de TI gastam quase três 
quartos (72%) de seus orçamentos simplesmente mantendo as 
luzes acesas, deixando poucos recursos para colocar em novas 
iniciativas.

 
As infraestruturas fragmentadas de TI, que consistem em um 

amontoado de mainframes antigos, bancos de dados, linguagens 
e servidores, são muito comuns, cada vez mais onerosas e difíceis 
de manter. Inclusive, freiam a inovação. Como é possível se con-
centrar na experiência do cliente quando a maior parte do tempo 
e dos recursos são voltados para manter tudo funcionando?

 
Contratos de serviço infl exíveis e onerosos são uma questão 

adicional. Em tempos de incerteza, é importante que os CIOs 
tenham a liberdade de reagir às condições de mercado em mu-
dança, fl exibilizando os serviços para cima e para baixo, conforme 
necessário. Mas, cada vez mais, é claro que os serviços oferecidos 
por alguns dos grandes provedores de TI não são compatíveis com 
as novas formas de trabalho e muitas organizações se veem obri-
gadas a pagar mais por serviços e licenças que nem precisam.

 
O caminho a seguir

Nesse novo mundo centrado no cliente, agilidade e fl exibilidade 
são as ordens do dia e encontrar uma maneira de incorporar esses 
atributos em organizações de tecnologia deve ser uma prioridade. 
Com a transformação digital, acelerar a entrega da infraestrutura 
e de serviços de aplicações são as melhores formas para ter reali-
zações. Em muitos casos, isso pode signifi car uma atualização de 
data center, por exemplo. É a única maneira de adotar modelos 
de desenvolvimento ágil que permitem lançamentos rápidos no 
mercado e eliminam gargalos de TI. 

 
Qual o melhor momento para considerar, não apenas o hardware 

em torno do data center (consumindo grandes quantidades de 
espaço e energia), mas também para repensar a relação do custo 
total de propriedade referente as aplicações de software da sua 
empresa? Não há melhor lugar para ter um novo olhar sobre o 
custo total de propriedade do que começando com o legado de 
mainframe.

(*) É gerente nacional da Índia para a TmaxSoft, multinacional coreana
provedora de software de infraestrutura.

A OEX acaba de lançar o 
fone de ouvido Platinum, com 
elegante efeito metalizado em 
quatro opções de cores (preto, 
azul, vermelho e cinza).

A novidade oferece som 
estéreo de alta qualidade e 
conta com microfone e fun-
ção hands-free, para atender 
chamadas telefônicas, pausar 
e reproduzir músicas a um 
simples toque de botão.

O fone de ouvido Platinum 
possui cabo de 1,20 m na cor 
do fone e plugue estéreo de 
3,5 mm. O preço sugerido é de 
R$ 39,00..(valor médio para o 
consumidor e válido até o fi nal 
de junho de 2017).

 

Ficha Técnica:

OEX - FONE DE OUVIDO 
PLATINUM (FN403)

 
Fone de ouvido com ele-• 
gante efeito metalizado
Som estéreo• 
Função Hands-Free: • 
com microfone
Comprimento do cabo:  • 
1,20m
Plugue estéreo de • 
3,5mm
OEX• 

www.orangeexperience.com.
br

Fone de Ouvido Platinum 
tem efeito metalizado e 

função hands-freeFoi-se o tempo em que as pesso-
as passavam horas ao telefone para 
pedir comida ou iam para a rua 
buscar por um táxi. Os aplicativos 
e plataformas web facilitam a vida 
dos usuários e, juntos com o cresci-
mento da economia colaborativa, 
revolucionaram o conceito de 
consumo. Confi ra cinco soluções 
diferentes que vão mudar a sua 
vida e que, provavelmente, você 
ainda não conhece:

 
Nerd2.me: arrumar um téc-

nico em tecnologia de confi ança 
não é fácil. Depois de descrever 
o problema em seu smartphone, 
notebook ou outro aparelho 
tecnológico, a Nerd2.Me ajuda a 
fi ltrar os melhores profi ssionais 
para cada caso. A partir de então, 
é combinado com a data, horário, 
valores e ponto de encontro – que 
pode ser em casa ou em algum 
lugar público, como um café, por 
exemplo. O pagamento é realizado 
online diretamente para empresa 
e após o atendimento ser conclu-
ído. Na fi nalização é disponibili-
zado também um formulário de 
avaliação para saber como foi a 
experiência. 

 
Ndays: comércios que tiverem 

produtos beirando a data limite 
para consumo (como mercados, 
panifi cadoras, bombonières, far-
mácias, lojas de conveniência, 
entre muitos outros tipos de 
estabelecimentos) podem se 
cadastrar no Ndays para expor 
a mercadoria pela loja online. Os 
clientes acessam o e-commerce 
em busca dos itens, reservam e 

realizam o pagamento, tudo de 
forma online.  A retirada fi ca a 
critério do comprador, que pode 
optar por buscar no local ou rece-
ber no endereço desejado.

 
Chama: nada pior do que estar 

no meio do preparo do almoço e 
o gás acabar. Mas agora é possí-
vel pedir um novo botijão com 
apenas três toques no celular. O 
app mostra os revendedores mais 
próximos, depois de escolher qual 
marca e valor prefere, basta confi r-
mar a compra. O tempo de entrega 
também é informado com antece-
dência, para que você se programe 
conforme a necessidade. 

 
Fleety: já pensou em ganhar 

dinheiro extra nos momentos em 
que não usa seu carro? A ideia 
do Fleety é compartilhar, ou 
seja, os proprietários cadastram 
seus veículos e disponibilizam 
para aluguel enquanto não estão 
usando. A retirada e devoução são 
negociadas entre o motorista e o 
dono do automóvel. 

 
Roupa Livre: conhecido tam-

bém como o “Tinder do guarda-
roupa” esse app tem a função de 
ligar pessoas que querem trocar 
peças que não usam mais. Como 
se fosse um brechó online, ele 
estimula o consumo consciente, 
afi nal, os internautas podem reno-
var o armário sem gastar nada. É 
bem fácil: o usuário cadastra suas 
peças em um catálogo e espera 
que interessados dêem likes para 
que o match aconteça e as trocas 
sejam realizadas.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE SILVA PAZ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão microempreendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcilio Ribeiro Paz e de 
Denise Cristina Diniz Silva Paz. A pretendente: MAIANA FLORENTINO DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão supervisora de vendas de aeroporto, 
nascida em Ubaitaba - BA, no dia 07/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Renilda Florentino dos Santos.

O pretendente: ELTON ANTONIO COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico eletronico, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/06/1975, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rubens Costa e de Maria Ines 
Generoso. A pretendente: MARCIA REGINA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/11/1969, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Vitorina dos Santos Barbosa.

O pretendente: JUVENAL JOSÉ RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão ajudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/09/1974, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Manoel Rodrigues 
e de Delmira Maria Rodrigues. A pretendente: JOANA MARQUES DE BARROS, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em 
Paiquerê - PR, no dia 12/09/1969, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, 
fi lha José Marculino de Barros e de Maria Aparecida Marques de Barros. Obs.: O 
presente Edital de Proclamas tem origem do Registro Civil de Itaquaquecetuba - SP., 
local de residencia da pretendente.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Guedes da Silva e de 
Lindinalva Ferreira de Araújo. A pretendente: JÉSSICA LANE SANTOS SILVA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Paulo Rogerio 
da Silva e de Maria Auxiliadora dos Santos.

O pretendente: RICARDO DE JESUS CORREIA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de CPU, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1984, re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Correia. 
A pretendente: ANTONIA IRIS GOMES DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Pimenteiras - PI, no dia 19/05/1983, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Francisco Alexandre Patricio Dias e de 
Maria Beatriz Gomes Dias.

O pretendente: FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de eletricista, nascido em Campo Formoso - BA, no dia 
31/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdete Ferreira 
dos Santos e de Édima Ribeiro dos Santos. A pretendente: JEOVANA KATHLEEN DA 
SILVA VARSOLERI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Valdecir Aparecido Varsoleri e de Elaine Maria da Silva.

O pretendente: DANIEL FREITAS DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente contábil, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/09/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio do Reis e de Araci Candida 
de Freitas. A pretendente: HELEN RODRIGUES SOARES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 21/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha João Soares 
Neto e de Angela Maria Rodrigues Soares.

O pretendente: THIAGO APARECIDO DA SILVA DE PAULA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 
08/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vicente 
de Paula e de Isilda Aparecida da Silva Rosa. A pretendente: CLÁUDIA SOUSA MOREI-
RA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/02/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Maria Antonia Moreira de Almeida.

O pretendente: WESLEY DAS NEVES LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zenildo Teixeira de Lima e de Maria 
Aparecida das neves. A pretendente: JUCIMARA SANTOS DIAS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Ribeira Pombal - BA, no dia 
19/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Alves Dias 
e de Josefa Lima dos Santos.

O pretendente: ROBSON APARECIDO MESQUITA DOS SANTOS, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agostinho Malaquias dos 
Santos e de Solange Aparecida Mesquita dos Santos. A pretendente: LUANA DE LUZ 
PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 02/10/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Adailton Jesus Pereira e de Maria do Carmo Luz.

O pretendente: JULIO CESAR DE MOURA AZEVEDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em Santo André - SP, no dia 30/04/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Siderley Costa Azevedo e de 
Iza de Moura Azevedo. A pretendente: JÉSSICA RODRIGUES DA ROCHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
20/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Djalma Secundo 
da Rocha e de Idanelte Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS BOMFIM, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão tecelão, nascido em Guarulhos - SP, no dia 16/10/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailton Bomfi m e de Eliana dos 
Santos. A pretendente: GISELE GOMES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/09/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Aureliano Faustino de Souza e de Helena 
Gomes de Souza.

O pretendente: WESLEY DE JESUS ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adonias Ramos de Araujo e de 
Joana Maria de Jesus. A pretendente: LUCICLEIDE ALVES ALMADA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Itaquaquecetuba - SP, 
no dia 02/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Egimiro 
Alves Almada e de Lucineide Alves de Araujo.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão funcionário público municipal, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/05/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Normando Pereira da Silva 
e de Solange da Silva. A pretendente: DANIELA CRISTINA MOREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública municipal, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/02/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Mário Moreira e de Jacira Moreira.

O pretendente: THIAGO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
lider de equipe, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 26/05/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Donizete da Silva e de Maria 
do Carmo da Silva. A pretendente: KELLY LAMARE FREIRE DA SILVA MOREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Guarujá - SP, no dia 12/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Antonio Moreira Filho e de Maria do Socorro Freire da Silva.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Andre Luis Gonçalves de 
Souza e de Maria das Graças Pereira. A pretendente: LAIANE SILVA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 16/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Isaias 
Gomes de Oliveira e de Marizete Silva Gomes.

O pretendente: EDER SANTOS COSTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Arujá - SP, no dia 16/06/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Costa de Oliveira e de 
Maria Suelene Bispo dos Santos. A pretendente: GRAZIELLE CRISTINA RODRIGUES 
DE MATOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha Maria Claudete Rodrigues de Matos.

O pretendente: JAILDSON DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/12/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zelio Bernardino de Souza 
e de Quiteria Pedro da Silva de Souza. A pretendente: MICHELLE JULIANI SIMÃO DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha Sebastião Juliani Gomes da Silva e de Adelia Ernestina Simão da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO NUNES ANANIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarife, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jorge Ananias e de Helena 
Maria Nunes Ananias. A pretendente: ROSELY DARC DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão operadora de produção, nascida em Guaru-
lhos - SP, no dia 29/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
José Benedito dos Santos e de Vera Luciana Alberto Heattes.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS SILVA GOMES, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão instalador de manutenção, nascido em Cacimba de Dentro - 
PB, no dia 25/11/1968, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Inacio Cezario Gomes e de Maria Soares da Silva. A pretendente: VIVIANE ANDRADE 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 27/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Nazareno Andrade da Silva e de Deilda da Silva Oliveira.

O pretendente: DEIVID SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro de Oliveira 
Junior e de Amenaide Santos de Souza. A pretendente: ANNA CAROLINE ALMEIDA 
LOLA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Antonio Carlos Moreira Lola e de Mariana de Almeida.

O pretendente: EUDES ALVES CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão serralheiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 09/12/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Antunes Cardoso e de Antonia Alves Moreira. 
A pretendente: JANAIAPARECIDA LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/01/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Sidinei Aparecido Brilharina dos Santos 
e de Diva Aparecida de Lima.

O pretendente: ROBSON ROLIM DOS SANTOS JÚNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante de motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 
15/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Rolim 
dos Santos e de Eliana Aparecida Costa dos Santos. A pretendente: LUANA SANTOS 
DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 11/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Carlos Roberto de Oliveira e de Nazare dos Santos.

O pretendente: NATAN DE JESUS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de estoque, nascido em Santo André - SP, no dia 28/11/1999, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Bertulino da Silva e de Rizonete 
Maria de Jesus. A pretendente: JAQUELINE DA CRUZ SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/06/1999, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha Juarez Pereira da Silva e de 
Marcia Pereira da Cruz.

O pretendente: DOUGLAS JEFFERSON PINHEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/03/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Jorge Pinheiro e de Ivone Apolinaria 
Pinheiro. A pretendente: MARIANA ALVES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 13/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Pedro Alves 
de Almeida e de Zenaide Alves de Almeida.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ROSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em eletronico, nascido em Suzano - SP, no dia 22/08/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilda Rosa. A pretendente: STEPHANI 
BARBOSA DE FARIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Walter Alberto de Faria e de Maria Aparecida Barbosa de Faria.

O pretendente: ROSIVALDO LEAL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Raimundo Nonato - PI, no dia 02/01/1974, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira dos Santos 
e de Hilda Leal dos Santos. A pretendente: ELAINE MOREIRA BRITO, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 05/12/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha João de Souza 
Brito e de Aniceia de Jesus Moreira Brito.

O pretendente: VICTOR RIOS SOARES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/11/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rui Florentino Soares e de Izaura Helena Rios 
Soares. A pretendente: KALIANE BEZERRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Francisco Dantas - RN, no dia 09/05/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Raimundo Marques da Silva 
e de Aleksandra Alves Bezerra.

O pretendente: AGNALDO DE SOUZA FELICIANO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/04/1980, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Cavali Feliciano e de Eunice 
de Souza Feliciano. A pretendente: ANA PAULA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Carnaiba - PE, 
no dia 10/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel 
Luiz dos Santos e de Maria de Lourdes da Silva Santos.

O pretendente: WAGNER NUNES BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão zelador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/10/1971, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Barbosa e de Helena Nunes 
da Silva. A pretendente: ANGELITA AUGUSTA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de laboratório, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/06/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Jonis Leandro 
de Souza e de Nanci Augusta Procopio.

O pretendente: LEANDRO GOMES BATISTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/09/1980, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlinda Gomes Batista. A pretendente: GIANE 
CRISTINA FERNANDES GIMENES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Gilmar Fernandes Gimenes e de Marta Rosa Santos de Pantas.

O pretendente: GILSON DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão feirante, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/02/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celina dos Santos. A pretendente: DIANA VILELA 
RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08/08/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Gerolino Alves Ribeiro e de Maria Isabel Vilela.

O pretendente: RONALDO BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/09/1972, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Sebastião Senhorinho Barbosa e de Maria Candida 
Barbosa. A pretendente: SHEILA DA SILVA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Caetano do 
Sul - SP, no dia 26/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Everaldo dos Santos Rodrigues e de Zenaide da Silva Rodrigues.

O pretendente: MARCONI SILVA DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão operador de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/12/1966, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel José da Rocha e 
de Antonia Conceição da Silva. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Suzano - SP, no dia 09/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha José Nascimento da Silva e de Maria de Lourdes Nascimento da Silva.

O pretendente: ANTONIO CESAR VANTIM, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão pedreiro, nascido em Alvinlandia - SP, no dia 22/11/1965, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vantim e de Jaiza Viana Biral Vantim. A 
pretendente: SUFIA SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Alagoinhas - BA, no dia 30/04/1965, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Valdomiro Evangelista de Souza e de 
Maria São Pedro dos Santos.

O pretendente: AGMAR GOMES DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão consultor juridico, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/03/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agnon Gomes de Sousa e de Maria 
de Lourdes Rodrigues Santos de Sousa. A pretendente: ANA CAROLINE GRANGEIRO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão consultora fi nanceiro, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 13/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Cicera Maria Grangeiro.

O pretendente: DOUGLAS FELIPE ARAUJO MAZZEO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão ajudante de comércio, nascido em São Paulo - SP, no dia 
05/01/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido 
Carmine Mazzeo e de Dilce de Araujo Gramacho. A pretendente: MARIA WANIELLY 
DOS SANTOS FREITAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão aju-
dante de comércio, nascida em Palmeira dos Indios - AL, no dia 28/12/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Rosival Freitas da Hora e de Edivânia 
Maria dos Santos Freitas.

O pretendente: GILSON ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Codó - MA, no dia 01/09/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvelina Alves dos Santos. A 
pretendente: REJANE DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapetinga - BA, no dia 26/10/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Valdionildo Santos Silva e de Idália 
Rosa dos Santos.

O pretendente: HEITOR ARIEL BOMFIM GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/08/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliseu da Cruz Gomes e 
de Ana Cristina Bomfi mRamos. A pretendente: ANE QUÉLE DE OLIVEIRA SILVA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caruaru - PE, no 
dia 05/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Batista 
da Silva e de Maria Aparecida de Oliveira Silva.

O pretendente: BRIAN JESUS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1989, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Emilio de Souza e de Nerlí de 
Souza. A pretendente: TALITA OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/08/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Manoel dos Santos e de Maria 
Aparecida de Oliveira Silva.

O pretendente: TIAGO RIBEIRO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão limpador de vidros, nascido em Ubatuba - SP, no dia 12/06/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Helena Nascimento 
Garcia. A pretendente: CAROLINE DA SILVA TAVARES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Aguinaldo 
Tavares dos Santos e de Joselia da Silva Pereira.

O pretendente: GUILHERME FELIPE DE CARVALHO DIAS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Willian Rezende Dias e de 
Carla Cristina de Carvalho Dias. A pretendente: EVELYN RODRIGUES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 17/04/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz 
Fernando dos Santos e de Katia Cristina Rodrigues Dias.

O pretendente: ISAC MACEDO DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1978, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Batista de 
Jesus e de Darcy Macedo de Jesus. A pretendente: REGIANE LIRIA MATIAS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 06/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Maria Aparecida Matias.

O pretendente: FABIO FERREIRA JANUARIO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Januario e de Rosemeire 
Cassimiro Ferreira Januario. A pretendente: ROSANA MARIA GOMES DE BRITO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
União dos Palmares - AL, no dia 14/12/1977, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Maria do Carmo Gomes de Brito.

O pretendente: SÉRGIO LIMA DOS SANTOS NETO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Anisio de Abreu - PI, no dia 03/06/1973, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Leonicio dos Santos 
e de Lucimar Lima dos Santos. A pretendente: CYNTHIA FERREIRA DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Salvador - BA, 
no dia 12/07/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel 
Carvalho dos Santos e de Maria Jaide Ferreira dos Santos.

O pretendente: MARCELO DA LUZ DE AGUIAR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão ajudante de cargas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/05/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Dulcidio 
Ernesto de Aguiar e de Maria da Luz de Aguiar. A pretendente: PATRICIA CRISTI-
NA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 27/07/1980, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Valdemar Severo da Silva e de Vera 
Elena Osvaldina da Silva.

O pretendente: RODRIGO EDUARDO DA SILVA ADÃO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/05/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosemeire da 
Silva Adão. A pretendente: VERONICA SAMPAIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/05/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Salvador Leite da Silva e de 
Norma Sueli Oliveira Sampaio.

O pretendente: SIVALDO DOS SANTOS QUADRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão barman, nascido em Andarai - BA, no dia 03/03/1992, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Albino dos Santos Quadro e de Nelci Aleixo 
Santana. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS GONÇALVES FEITOSA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 
17/06/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha João Gonçalves 
Feitosa e de Regiane dos Santos Feitosa.

O pretendente: ANDRÉ NICKEL DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia 01/12/1979, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvestre Pereira de Oliveira e de 
Marlene Aparecida Nickel de Oliveira. A pretendente: ANDRESSA CRISTINE MARQUES 
COÊLHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 13/09/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Juvenal Marques Coêlho e de Nilma Marques Coêlho.

O pretendente: DIEGO DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/01/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ideval José dos Santos e de Ana de Fatima Silva 
dos Santos. A pretendente: JACKELINE DE FATIMA CASTRO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Benedito Laurintino 
da Silva e de Ana Fátima de Castro.

O pretendente: WESLEY RIBEIRO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Everton de Freitas de Sousa e de Andreia 
Cristina Ribeiro. A pretendente: CAROLINE SILVA MARINDA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Cotia - SP, no dia 21/03/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Edilson Alexandre Miranda e 
de Maria Auricê da Silva Miranda.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: FERNANDO ROSSETTI AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Walmir Gomes Azevedo e de Sônia Rossetti Azevedo. A pretendente: 
TÁBATA AMARAL PADAVANI, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de marketing, 
nascida em Santo André - SP, no dia 02/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roque Antonio Padovani e de Ivete Amaral Padovani.

O pretendente: ERIK SOZIO CARDASSI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro ambiental, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Cardassi e de Deise Sozio Cardassi. A pretendente: 
STÉPHANIE DA COSTA VILLA REAL, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Eduardo Villa Real e de Elisabete da Costa Villa Real.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente de relacionamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Eufrasio de Paula e de 
Maria da Gloria Oliveira de Paula. A pretendente: ROSÂNGELA DOS SANTOS CEZAR, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de relacionamento, nascida em Porto Alegre - 
RS, no dia 06/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Genem Cezar e de Tereza dos Santos Cezar.

O pretendente: JULIANO SEIXAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/11/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eduardo Manoel dos Santos e de Alzira Aparecida Seixas dos Santos. 
A pretendente: MARISA ANDRÉA CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 01/06/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Douglas Cardoso e de Sebastiana Rodrigues de Oliveira Cardoso.
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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: JULIO CESAR DO CARMO REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Fernandes dos Reis e de Maria 
Aparecida do Carmo Reis. O pretendente: MARCELO FABIAN GONZALES, nacio-
nalidade argentina, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido na Argentina, no 
dia 29/07/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jorge Carlos Gonzalez e de Graciela Irma Francano.

O pretendente: NOSSO ONUORAH, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Onitsha - Nigéria, no dia 12/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Anthony Onuorah e de Regina Onuorah. A pretendente: ALÂNIA 
SILVA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em Tucano - BA, no 
dia 16/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Silva de Santana e de Josenilda de Jesus Silva.

O pretendente: EDUARDO PEGORARO, estado civil solteiro, profissão engenhei-
ro, nascido em Cascavel - PR, no dia 03/08/1986, residente e domiciliado na Vila 
Leopoldina, São Paulo - SP, filho de Celio Pegoraro e de Zeila Maria Pegoraro. 
A pretendente: CAROLINA PINTO BANDEIRA, estado civil solteira, profissão 
esteticista, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/11/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arciprestes Pinto Bandeira e de Marilu 
Martinez Baqueta Bandeira.

O pretendente: ALEX CUNHA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/05/1993, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Jocelio de Oliveira e de Cristiane da Cunha Ribeiro. A 
pretendente: MAXINE TIBERIO BALASSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/06/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Claudio Balassa da Silva e de Shelida 
Aparecida Tiberio.

O pretendente: GUILHERME FREIRE BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 03/12/1981, residente e domi-
ciliado em Belo Horizonte - MG, fi lho de Candido Lucio Silveira Brandão e de Maria 
Laura Freire Brandão. A pretendente: BIANCA PORTO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 17/11/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Porto da Silva e de Ana 
Quereza da Silva.

O pretendente: ROBERTO KUSZLEWICZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Santo André - SP, no dia 16/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Francisco Kuszlewicz e de Matilde Kuszlewicz. A pretendente: 
NATÁLIA HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nivaldo Henrique e de Suely Aparecida dos Santos Henrique.

O pretendente: BRUNO MARCOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão genrente 
comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amauri Gomes e de Mirian Silva Gomes. A 
pretendente: LUCIANA CONTINO TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão médica 
veterinária, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Roberto Altimari Teixeira e de Marta 
Aparecida Contino Teixeira.

O pretendente: EDSON PATANÉ JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 30/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edson Patané e de Rita de Cassia Patané. A pretendente: CAROLINE 
DE ALMEIDA MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 21/08/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edevaldo Hernandez Miranda e de Cleice Paltrinieri de Almeida Miranda.

O pretendente: SANDI CALISTRO DE SOUZA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
marítimo, nascido em Ji - Paraná - RO, no dia 26/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandi Calistro de Souza e de Angela Maria 
Leite Calistro. A pretendente: FERNANDA DE ALMEIDA GIGLIO, estado civil solteira, 
profi ssão militar, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/09/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Machado Giglio e de Vera Lucia de 
Almeida Pereira Giglio.

O pretendente: GINEL CORREA LOPEZ, nacionalidade colombiana, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido na Colombia, no dia 28/02/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ramon Elias Correa e de Blanca Aurora Lopez. 
A pretendente: YORLIS SANMARTIN FLOREZ, nacionalidade colombiana, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida na Colombia, no dia 16/12/1989, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Sanmartin e de Maria Dolly Florez.
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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:

GILVAN DE SOUZA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/340.FLS.128-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e dois (05/08/1992), residente e 
domiciliado Avenida Ribeirão Jacu, 55, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Alexandre dos Santos Ramos e de Rosemar Pereira de Souza. REJANE DE 
JESUS CERQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Gonçalo 
dos Campos, Estado da Bahia (CN:LV.A/053.FLS.194V-SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/
BA), São Gonçalo dos Campos, BA no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (10/09/1985), residente e domiciliada Rua Paola Vasto Faro, 42, casa 03, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Reis Cerqueira da Conceição e de 
Regina de Jesus Cerqueira.

EMANUEL MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de agência, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.236V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de maio de mil novecentos e noventa e oito (04/05/1998), residente e domiciliado 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 511, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Beserra da Silva e de Ivanete Moreira. SUELEN RODRIGUES 
FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/314.FLS.177V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (29/06/1998), residente e domiciliada Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 511, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcio dos Santos Figueiredo e de Sonia Aparecida Rodrigues.

MANOEL FRANCISCO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão garçon, 
nascido em Itaíba, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-47,FLS.213 ITAÍBA/PE), Itaíba, 
PE no dia dez de março de mil novecentos e noventa e sete (10/03/1997), residente e 
domiciliado Rua Orlando Pellicci, 48, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco José dos Santos e de Inêz Josefa da Silva. TATIANE MICHELI DE SOUZA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-166-
,FLS.121-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (01/08/1992), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 478, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amaro da Silva 
e de Izelina de Souza.

ANTÔNIO CESAR MENDES, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, nascido em 
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/043.FLS.125 PEDRO LEOPOLDO/
MG), Pedro Leopoldo, MG no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(12/06/1992), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 857, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elena Consolação Mendes. SABRINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Ilhabela, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.147-ILHABELA/SP), 
Ilhabela, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e três (23/04/1993), 
residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 857, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Machado da Silva e de Selma Miriam Silva.

LUCAS CHRISTOPHER DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e oito (11/02/1998), residente e domiciliado Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1902, 
Mogilar, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Adauto Cristóvão 
de Lima e de Leci Maria de Lima e Lima. JÚLIA SAYURI RIBEIRO NAKIRIMOTO, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e quatro (24/07/1994), residente e 
domiciliada Rua Mário Mattoso, 157, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Mário Yoshihiro Nakirimoto e de Sonia Maria Alves Ribeiro Nakirimoto. Cópia Enviada 
Pelo Ofi cial de Registro Civil de Mogi das Cruzes, Neste Estado.

JOEL DE OLIVEIRA BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em radiologia, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/039.FlS.027V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de junho de mil novecentos e setenta e nove (04/06/1979), residente e domiciliado 
Rua Surucuás, 341, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nelson Bastos e de Maria Margarida de Oliveira Bastos. SILVIA ISABELLE DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira auditora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/198.FLS.370-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos 
e noventa (11/05/1990), residente e domiciliada Rua Professora Maria Aparecida Nigro 
Gava, 305, Jardim Santa Fé, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aparecido 
dos Santos Filho e de Solange Aparecida Antonio dos Santos.

IGOR LAFFAETY SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/341.FLS.219V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (04/02/1999), residente e domiciliado 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 685, casa 05, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ivoneide Maria da Silva. KETHLEEN LORRAYNE SILVA MARTINS, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em Ji-Paraná, Estado de Rondônia (CN:LV.A/116.
FLS.275-JI-PARANÁ/RO), Ji-Paraná, RO no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos 
e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
685, casa 05, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Martins do 
Carmo e de Ionice da Costa e Silva.

UILIAN DONIZETE MOTA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de vendas, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos 
e setenta e seis (24/10/1976), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1437, 
bloco 01, apartamento 28, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco da 
Cruz Mota e de Maria Aparecida Soares Mota. JOICE MEIRE LOURENÇO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-
A-24,FLS.96 VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (02/03/1982), residente e domiciliada Rua Pinheiro Preto, 172, casa 07, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mafalda Lourenço.

FERNANDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Pindobaçu, Estado da Bahia (CN:LV.A/038.FLS.262 PINDOBAÇU/BA), Pindobaçu, BA no 
dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e dois (05/05/1982), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 08, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Alaide Santos da Silva. AURINEIDE ARAÚJO SALES, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Luiz, Estado do Maranhão, São Luiz, MA no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (27/12/1977), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, 08, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ferreira Sales e de Maria Arneide Araújo Sales.

BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.217V-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (14/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Taperaçu, 152, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Naoto Yoshikawa e de Maria Arai Yoshikawa. TATIANE 
PRISCILA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento, nascida 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.118-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (07/07/1988), residente e domiciliada Rua Horácio Bento, 54, Jardim das Maravilhas, 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lha de Donizete Domingos da Silva e de 
Rosana dos Santos Ferreira.

THADEU CAMPOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Itambé, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/051.FLS.067V-ITAMBÉ/BA), Itambé, BA no dia primeiro de 
janeiro de mil novecentos e setenta e oito (01/01/1978), residente e domiciliado Rua Da-
másio Pinto, 782, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elaine 
Campos Gomes. RISIA SILVA BISPO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itambé, Estado da Bahia (CN:LV.A/062.FLS.564-ITAMBÉ/BA), Itambé, BA no dia oito 
de junho de mil novecentos e noventa e três (08/06/1993), residente e domiciliada Rua 
Damásio Pinto, 782, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Damião de Jesus Bispo e de Ivanete dos Santos Silva.

SAMIR OZEGOVIC, estado civil solteiro, profi ssão chefe de cozinha, nascido em 
Kranj - Eslovênia, Eslovênia no dia treze de agosto de mil novecentos e setenta e oito 
(13/08/1978), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 1168, bloco C, apar-
tamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Muharem Ozegovic e de Nevenka Ozegovic. PRISCILA GONÇALVES MILLAN, estado 
civil divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (11/01/1978), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1168, bloco C, apartamento 22, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Millan 
e de Odete Gonçalves de Oliveira.

MYCK TETSUYA TANAHARA, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, nascido 
em Moka, Província de Tochigi, Japão (CN:LV.A/694.FLS.552-SÉ/SP), Japão no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (27/10/1996), residente e 
domiciliado Rua Nicolino Mastrocola, 381, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Yoshiaki Tanahara e de Flavia Tanahara. ANA CAROLINA GUEDES DA VEIGA, 
estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/128.FLS.197-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril 
de mil novecentos e noventa e dois (04/04/1992), residente e domiciliada Rua Nicolino 
Mastrocola, 381, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Dias da Veiga 
e de Rosana Soares Guedes da Veiga.

OSIEL BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão encanador indústrial, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e oitenta (05/01/1980), residente e domiciliado Rua Pedro Canal, 58, casa 
02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zulmiro Bispo Santos Filho e de Rosa 
Maria Santos. ROZILENE MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Ribeirão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/047.FLS.088 RIBEIRÃO/PE), 
Ribeirão, PE no dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta e sete (20/10/1977), 
residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 58, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Marinho de Souza e de Helena Maria Eufrazio de Souza.

RODRIGO MENDES CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
estação, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil 
novecentos e noventa e um (11/10/1991), residente e domiciliado Rua Brasília, 348, casa 
02, Vila Miranda, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Marcio 
Rodrigues da Silva e de Emilia Caetano da Silva. KAROLINE HISSAN CRISTIANO, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e dois (27/03/1992), resi-
dente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 263, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Kenner Hissan Cristiano. Cópia Enviada Pelo Ofi cial de Registro Civil 
de Itaquaquecetuba, Neste Estado.

FLÁVIO EDUARDO ALVES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (22/02/1982), residente e domiciliado Rua Carnaval, 121, casa 05, Fa-
zenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ruth Alves da Silva. ADRIANA 
PAULO TENÓRIO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de julho de mil novecentos e oitenta e nove (03/07/1989), residente e domiciliada 
Rua Gentil Fabriano, 307, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aristides Paulo Tenório e de Cleuza Antério da Silva Tenório.

ANANIAS BARROS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/360.FLS.180-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e sete (25/06/1987), residente e 
domiciliado Rua Paratinin, 99, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Domingos Leite da Silva e de Maria Edileusa Barros da Silva. ALINE 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/166.FLS.279-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de junho de 
mil novecentos e noventa e dois (07/06/1992), residente e domiciliada Rua Paratinin, 99, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luis 
da Silva e de Vanosca Regilane Rodrigues Ferreira.

ROBERTO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e setenta e três (26/05/1973), residente e domiciliado Rua Maximiano Brandão, 182, Jardim 
Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Silvino da Silva e de Maria de Lourdes 
dos Santos Silva. ILMA BELA DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Paraíso do Norte, Estado do Paraná (CN:LV.A/009.FLS.280 PARAÍSO DO 
NORTE/PR), Paraíso do Norte, PR no dia nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
sete (09/01/1967), residente e domiciliada Rua Modelo, 43, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adelício Fecundes de Macedo e de Abelina Bela dos Santos.

BRUNO EUFRASIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/014.FLS.269-PONTE DOS 
CARVALHOS - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE), Cabo de Santo Agostinho, PE no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (29/05/1984), residente e 
domiciliado Rua Noventa e Nove, 957, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Eufrasio da Silva e de Rute Feitosa da Silva. BRUNA DO 
NASCIMENTO SOTTO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.058V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (30/10/1993), residente e domiciliada Rua 
Noventa e Nove, 957, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Ferreira Sotto e de Ana Maria do Nascimento.

RONILSON DOS SANTOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e 
sessenta e cinco (16/08/1965), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 72, 
apartamento 3014, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Oliveira 
Reis e de Rosa dos Santos Reis. JOSILDA ALVES DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão pedagoga, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezoito de maio de 
mil novecentos e setenta e dois (18/05/1972), residente e domiciliada Rua Serra de São 
Domingos, 72, apartamento 3014, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Manoel de Souza e de Josefa Alves de Souza.

TIAGO TORRES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta 
e seis (19/04/1986), residente e domiciliado Rua Pimentel de Távora, 13, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente José de Oliveira e de 
Hilma Maria Nunes Torres. ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão depiladora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois (11/06/1982), residente e domiciliada Rua Pimentel 
de Távora, 13, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Pereira da Silva e de Maria das Graças Pereira de Oliveira.

LUIZ CARLOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV A-83,FLS.163-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete (07/06/1987), residente 
e domiciliado Rua Coração Selvagem, 10, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva e de Dalila Bernardina da Silva. 
GRAZIELLE DOS SANTOS PARREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Brasilia-Distrito Federal (CN:LV-A-66,FLS.558-2º OFÍCIO DE 
BRASILIA-DF), Brasilia, DF no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (25/06/1981), residente e domiciliada Rua Coração Selvagem, 10, Conjunto Habita-
cional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Barroso Parreira e 
de Gilza Meire dos Santos.

CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de março 
de mil novecentos e sessenta e oito (04/03/1968), residente e domiciliado Avenida Afonso 
de Sampaio e Sousa, 2950, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Souza da Silva 
e de Neide Souza da Silva. CECÍLIA ANÁLIA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta (16/07/1980), residente e domiciliada 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 2950, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel 
Francisco do Nascimento e de Josefa Anália do Nascimento.

RENATO BARBOSA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.127 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (27/02/1982), 
residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 30, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Pereira da Cunha e de 
Marilda Barbosa da Cunha. STEFANIE DOS SANTOS NICOLAU, estado civil solteira, 
profi ssão farmacêutica, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/271.FLS.291V-1º 
SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 30, 
bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Reginaldo de Oliveira Nicolau e de Cleide Eunice Santos de Souza.

MAILSON ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Itarantim, Estado da Bahia (CN:LV.A/022.FLS.249 ITARANTIM/BA), Itarantim, 
BA no dia vinte e três de julho de mil novecentos e setenta e sete (23/07/1977), residente 
e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 08, C, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Anisio Santos e de Nelcí Andrade. MARCIA VICENTE LEITE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.192-
ITAQUAQUECETUBA/SP), Poá, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(30/07/1981), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 08, C, casa 02, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelio Leite e de Sonia Maria Vicente.

JUAN ALVAREZ RUIZ, estado civil viúvo, profi ssão mecânico, nascido em Armilla - Es-
panha, Espanha no dia oito de abril de mil novecentos e quarenta e nove (08/04/1949), 
residente e domiciliado Rua Cachoeri, 31, apartamento 62, Vila Oratório, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Juan Alvarez e de Maria Del Carmen Ruiz Molineiro de Alvarez. 
ELEUZA MARIA BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Distrito 
de Caldeiras, Município de Caetité, Estado da Bahia, BA no dia doze de outubro de mil 
novecentos e quarenta e oito (12/10/1948), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
364, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Euzebino Manoel Jovito e de Maria Batista Neta.

ANDERSON VENANCIO MAGALHÃES, estado civil divorciado, profi ssão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta (08/04/1980), residente e domiciliado Rua das Paralas, 102, casa 
01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Edgar Magalhães e de 
Francisca Venancio Magalhães. ODETE LUANA DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fi ssão autonoma, nascida em Subdistrito Butantã, nesta Capital, (CN:LV.A/244,FLS.068 
BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (15/03/1995), residente e domiciliada Rua das Paralas, 102, casa 01, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cintia Cecilia de Souza.

MARCELO SILVA DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/032.FLS.104 4ª ZONA DE FORTALEZA/CE), 
Fortaleza, CE no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e três (02/03/1983), residente 
e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 832, apartamento 12-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marceliano Gemaque 
do Espirito Santo Filho e de Maria dos Remedios Pereira Silva. ANA CLAUDIA PIZON 
CHAGAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de confeitaria, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/195.FLS.290-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/02/1984), residente e domiciliada 
Avenida Professor João Batista Conti, 832, apartamento 12-C, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Pizon Chagas.

ALDO ARLINDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão repuxador, nascido em 
Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A 200,FLS.263Vº-CAPELA DO SO-
CORRO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/04/1986), residente e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 30, casa 01, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Avelino de Souza e de Josefa Maria de 
Souza. GISLAINE NASCIMENTO DE SALES, estado civil solteira, profi ssão passadeira, 
nascida em Japeri, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A 09,FLS.067-QUEIMADOS/RJ), 
Juperi, RJ no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (31/01/1983), 
residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 30, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lael Paulo de Sales e de Jaciara Nascimento de Sales.

LUÍS CARLOS PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Serra Talhada, Estado de Pernambuco (CN:LV A-33,FLS.148V-GUAIANASES/
SP), Serra Talhada, PE no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/12/1984), residente e domiciliado Rua Centralina, 203, Vila Princesa Isabel, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Gomes de Sousa e de Edileusa Pereira de Sousa 
Gomes. VANIA RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A-273,FLS.194 JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (10/12/1988), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joana Ribeiro de Araujo.

FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-115,FLS.59V ITAQUERA-SP), Guarulhos, 
SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e nove (17/06/1989), residente 
e domiciliado Rua Narciso Araújo, 830, bloco 02-C, apartamento 51, Itaquera, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flávio Henrique Dias da Silva e de Lucrecia de Fatima 
Rodrigues da Silva. ALINE CELESTE PRATA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/260,FLS.025V SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/04/1989), residente e domiciliada Rua Luís Carlos Peixoto, 226, Jardim Etelvina, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Enio Jacó Prata e de Marinalva Celeste Pereira.

ANDRÉ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A 182,FLS.155V-PENHA DE FRANÇA-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e nove (25/08/1979), 
residente e domiciliado Rua Mário Capuano, 43, conjunto 04-A, bloco 03, apartamento 
41, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jessé 
Miguel do Nascimento e de Zulmira dos Santos Nascimento. GRACIELI RODRIGUES 
TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de reclamação, nascida em Carapicuíba, 
neste Estado (CN:LV.A 56,FLS.23V-CARAPICUÍBA-SP), Carapicuíba, SP no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois (30/11/1982), residente e domiciliada Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco I, apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valter Rodrigues Teixeira e de Rute Lopes Teixeira.

ROBERTO SARTORI VIRGENS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-16,FLS.84-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e setenta e nove (18/11/1979), residente e domiciliado Rua 
Amanari, 95, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitorio 
Gonçalves da Silva Virgens e de Vera Lucia Sartori Virgens. ALESSANDRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-
205,FLS.127-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia sete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e um (07/08/1981), residente e domiciliada Rua Amanari, 95, casa 
02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Ivonete Oliveira.

JOÃO ARANDI DE SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão operador, nascido 
em Caruaru, Estado do Pernambuco (CN:LV.A-40,FLS.138 2ªZONA DE CARUARU-PE), 
Caruaru, PE no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e um (15/08/1991), 
residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 240, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Arandi de Souza e de Maria dos Santos Souza. CRISTIANE PINTO 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A-97,FLS.250 BELENZINHO-SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (04/07/1989), residente e domiciliada Rua 
Manoel Bacelar, 240, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tacio Sampaio 
de Oliveira e de Nadir Pinto.

CLAUDINEI GOMES DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (30/06/1985), residente e domiciliado Rua Victório 
Santim, 3086, apartamento 404-B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alves de 
Sousa e de Neusa Gomes de Sousa. DEISE MOREIRA MÁCIMO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia 
vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (27/11/1989), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, 3086, apartamento 404-B, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ivo Mácimo Filho e de Elineide Teixeira Moreira.

ADILSON PRADO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil no-
vecentos e cinquenta e cinco (22/07/1955), residente e domiciliado Rua Artur Cadore, 
170, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Prado Rodrigues e de 
Maria Angelica Figueiredo Rodrigues. FRANCINETE ALVES DE SÁ, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de máquina, nascida em Icatu, Estado do Maranhão (CN:LV.A09-
,FLS.260 ICATU/MA), Icatu, MA no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (29/06/1975), residente e domiciliada Rua Artur Cadore, 170, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Gomes de Sá e de Dalvina Alves de Sá.

RONALDO ADRIANO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Mariana, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-20,FLS.27-DIOGO DE VASCONCELOS-MG), 
Mariana, MG no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (05/11/1982), 
residente e domiciliado Travessa Vitória Silva Santos, 19, casa 01, Parque Paineiras, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Gomes e de Maria Raimunda Gomes. RENATA 
BATISTA DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-269,FLS.206 BELENZINHO-SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (30/11/1975), residente e 
domiciliada Travessa Vitória Silva Santos, 19, casa 01, Parque Paineiras, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agripino José da Cunha e de Ernesta Batista da Silva.

JOSÉ ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de forneiro, nascido em Unifl or, Estado do Paraná, Unifl or, PR no dia vinte e sete de abril 
de mil novecentos e setenta e cinco (27/04/1975), residente e domiciliado Rua Francisco 
Albani, 337, bloco B, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Martins dos Santos e de Getulina Barbosa dos Santos. TE-
REZINHA DIVANEIDE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São José de Piranhas, Estado da Paraíba (CN:LV-A-68,FLS.137V-SÃO 
JOSÉ DE PIRANHAS/PB), São José de Piranhas, PB no dia dez de novembro de mil 
novecentos e setenta (10/11/1970), residente e domiciliada Rua Francisco Albani, 337, 
bloco B, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Joaquim e de Francisca Euzébia Pereira.

LUCAS RODRIGUES RAMOS DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A-206,FLS.282 ITAQUERA-SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e quatro (01/06/1994), residente 
e domiciliado Rua Bernardino Prudenti, 193, bloco A, apartamento 54, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Alves da Rocha e 
de Valdirene Rodrigues Ramos. AMANDA DA SILVA SOARES BARBOSA, estado civil 
solteira, profi ssão atendimento ao cliente, nascida em Arcoverde, Estado do Pernambuco 
(CN:LV.A-06,FLS.55-SERTÂNIA-PE), Arcoverde, PE no dia dezenove de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (19/12/1995), residente e domiciliada Rua Bernardino 
Prudenti, 193, bloco A, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Soares Barbosa e de Maria Iraildes da Silva 
Soares Barbosa.

ROBERTO SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-06,FLS.255 RECIFE/PE), São Paulo, SP no dia 
treze de abril de mil novecentos e setenta e seis (13/04/1976), residente e domiciliado 
Rua Baltazar da Silva, 234, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Severino da Silva e de Marli Alves da Silva. MARIA CRISTINA 
DOS SANTOS PODEROSO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida 
em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A 25,FLS.23-GARARU/SE), Aracaju, SE no dia 
vinte de maio de mil novecentos e noventa e quatro (20/05/1994), residente e domiciliada 
Rua Baltazar da Silva, 234, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Poderoso e de Inêz dos Santos Poderoso.

EWERTON DA SILVA LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-271,FLS.200V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de março de mil novecentos e noventa (13/03/1990), residente e domiciliado 
Rua Beleza Pura, 31, quadra H, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Lacerda e de Regiane Laurentino da Silva Lacerda. 
BRUNA CAROLINA ARAUJO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora 
de educação infantil, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-212,FLS.183V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(25/09/1994), residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 11, D, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria Alves Ferreira e de Cicera 
Benedita de Araujo.

RAFAEL DOS REIS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nascido 
em Teresina, Estado do Piaui, (CN:LV.A/047,FLS.230 CAMPO MAIOR/PI), Teresina, PI 
no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e um (27/03/1991), residente e 
domiciliado Rua Manuel Setúbal, 107, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ana Maria dos Reis Santos. PRISCILA MARIA LIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativa junior, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/204,FLS.159F-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/04/1994), residente e domiciliada Rua Manuel Setúbal, 107, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Santos Lira e de Flavia Maria Chaves.

WELLINGTON DE ARAUJO GALINDO, estado civil solteiro, profi ssão consultor jú-
nior, nascido em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/020.FLS.132V-BELO 
JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (31/05/1986), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 539, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Artur Galindo e de Maria Lúcia de Araujo 
Galindo. ALINE FERREIRA LUNA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/007.FLS.289V-CAUCAIA DO 
ALTO/COTIA/SP), Guarulhos, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (06/08/1988), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 539, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira Luna e de Maria Auxiliadora 
da Conceição Martins Luna.

RAFAEL DE LAOSSA MARIN, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A-51,FLS.187V-MOÓCA SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (04/07/1988), residente e domiciliado 
Rua Adolfo Brune, 09, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesus de Laossa 
Marin Filho e de Regina Clara da Conceição Marin. LIGIA RENATA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão psicóloga, nascida em Ponta Grossa, Estado do Paraná, Ponta 
Grossa, PR no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e dois (13/10/1992), 
residente e domiciliada Rua Adolfo Brune, 09, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Almir Silva e de Eliane Teresinha Silva.

SINDOELSON SOUZA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em 
Ibititá, Estado da Bahia (CN:LV.A/021.FLS.071-IBITITÁ/BA), Ibititá, BA no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e sessenta e sete (01/06/1967), residente e domiciliado Rua 
Campos, 980, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sidelcino Souza Miranda e de Maria de Lourdes de Souza. VALQUÍRIA 
VERSIA LEÃO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Canarana, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/042.FLS.150 CANARANA/BA), Canarana, BA no dia quinze 
de junho de mil novecentos e sessenta e três (15/06/1963), residente e domiciliada Rua 
Campos, 980, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Florival Ribeiro da Silva e de Denizart Leão Ribeiro.

SERGIO JOSÉ DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.319-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e sete (02/02/1977), residente e domiciliado Rua Morro do Clemente, 25, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Arlindo da Costa e de Maria Antonia 
de Oliveira Costa. LILIAN DOMINGOS, estado civil divorciada, profi ssão funcionária 
pública, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e setenta e sete (28/10/1977), residente e domici-
liada Rua Abelardo Luz, 114, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Domingos 
Filho e de Jeni Domingos.

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Cuiabá, MT no dia vinte e seis de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (26/01/1989), residente e domiciliado Rua C 154, 371, apar-
tamento 1.502, Jardim América, Goiânia, Estado de Goiás, Goiânia, GO, fi lho de Paulo de 
Oliveira e de Lúcia Auxiliadora Jubé de Oliveira. RENATA RIBEIRO DE GODOY LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Anicuns, Estado de Goiás, Anicuns, 
GO no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/11/1987), residente 
e domiciliada Rua Ovelheiro, 02, bloco 02, apartamento 21, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdivino Rufi no de Lima e de Eliane Ribeiro de Godoy Lima. Cópia Enviada 
pelo Ofi cial do 3º Registro Civil de Goiânia, Estado de Goiás.

IGOR FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.289 SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (27/02/1981), 
residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 115, bloco A, apartamento 31, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Emidio de 
Souza e de Rosenilda Maria Ferreira Guedes de Souza. VERÔNICA DE SOUSA BA-
TISTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/081.FLS.191-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de 
mil novecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), residente e domiciliada Rua Igarapé 
Água Azul, 1360, bloco 03, apartamento 03, Conjunto Habitacional Santa Etelvina 
II, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Evaldo Batista e de Maria Vilanir 
Ribeiro de Sousa Batista.

OSMAR RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Getu-
lina, neste Estado, Getulina, SP no dia doze de março de mil novecentos e cinquenta e 
três (12/03/1953), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 99, casa 16, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Rodrigues e de Ana Rodrigues. 
EUNICE CARMELINA MARQUES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e três (26/09/1953), residente e domiciliada Rua Serra 
de São Domingos, 99, casa 16, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marta Marques.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

AUDREY CORREA PONTES DONABELLA, estado civil solteiro, profissão arte 
finalista, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/037.FLS.038 ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (23/09/1991), residente e domiciliado Rua Jaburu, 129, casa 02, Vila 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Edison Orides Donabella e de Maria 
Aparecida Correa Pontes. THAYNAN SILVA ALVES, estado civil solteira, profissão 
publicitária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/097.FLS.063-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(18/09/1991), residente e domiciliada Rua Capitão Augusto da Rocha Trigueirinho, 
57, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Giovani Piau Alves e de 
Erica Souza Silva Alves.

JESSÉ DE OLIVEIRA CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão cuidador, nascido em 
Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A-10,FLS.130-1º DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Ma-
ceió, AL no dia sete de julho de mil novecentos e setenta e oito (07/07/1978), residente 
e domiciliado Rua Mariano Moro, 05, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Nicacio Chaves e de Luzinete Eduardo de Oliveira Chaves. DILMA ALVES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itajuípe, Estado da Bahia 
(CN:LV-A-14,FLS.421-SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA), Itajuípe, BA no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (14/02/1981), residente e domiciliada Rua 
Mariano Moro, 05, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio 
Rosalino dos Santos e de Gildete Alves de Araújo.

FABIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão soldadora, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/062.FLS.204V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e dois (08/05/1982), residente e 
domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 988, Vila Carmosina, nneste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Donizetti Silva e de Elizeuda Ribeiro de Oliveira 
Silva. FLÁVIA CRISTINA DOMINGUES, estado civil solteira, profissão promotora, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/006.FLS.254V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
setenta e sete (04/12/1977), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 08, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Domingues e de 
Joana Maria Domingues.

VINICIUS PARDINHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/437.FLS.254-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e seis (03/08/1996), residente e 
domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 100, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Lopes da Silva e de Nadir Martildes Pardinho. TAYNARA BISPO GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar contábil, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/217.
FLS.049V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (08/11/1994), residente e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 100, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdirene Bispo Gonçalves.

MARCOS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/189.FLS.132V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de agosto de mil novecentos e noventa e três (28/08/1993), residente e domiciliado 
Rua Facheiro Preto, 213, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Ivan Marques dos Santos e de Gilda José da Silva. BRUNA ROBERTA TOMAZ, es-
tado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/026.FLS.511-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (13/02/1990), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 213, casa 
01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alessandra Ribeiro Tomaz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: JOSÉ JOÃO DOS SANTOS, natural de Ibirajuba, PE, nasc.: 28/12/1964, 
profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
João Francisco dos Santos e de Maria José dos Santos. A pretendente.: MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/12/1968, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Pereira da Silva e de Maria dos Prazeres da Silva.

O pretendente.: FLAVIO DE ABREU LIRA, natural de Araripina, PE, nasc.: 
09/01/1982, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Pedro Tavares de Lira e de Maria do Carmo de 
Abreu Lira. A pretendente.: SANDRA MARA ALVES DA CUNHA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 24/12/1976, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antenor Alves da Cunha e de Maria 
Ferreira da Cunha.

O pretendente.: EDMILSON JESUS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/04/1970, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Agnelo Gomes da Silva e de Julia Maria da Silva. A pretendente.: LU-
CIMARA BASILIO DA CRUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/04/1976, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jair da 
Cruz e de Lourdes Basilio da Cruz.

O pretendente.: JADSON SILVA DE FARIAS, natural de Rio de Janeiro, RJ, nasc.: 
07/04/1986, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Alves de Farias e de Eunice de Aquino Silva. A pretendente.: 
THAIS SILVA SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/02/1994, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Gomes de 
Sousa e de Maria das Graças Silva Gomes de Sousa.

O pretendente.: OSVALDO PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/10/1982, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Otavio Pereira da Silva e de Maria de Lurdes Silva. A pretendente.: DA-
GILA APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/12/1990, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Maria 
Madalena da Silva Alves.

O pretendente.: JONAS LACERDA DE MELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/09/1987, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Antonio Alves de Melo e de Josefa Rosa Lacerda de Melo. A pretendente.: 
NATALIA DA SILVA RAMOS, natural de itaquaquecetuba, SP, nasc.: 01/02/1994, profi s-
são: operadora de loja, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Leozino Sutero Ramos e de Maria das Merces da Silva Ramos.

O pretendente.: WELLINGTON SAMPAIO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/11/1979, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Pereira da Silva e de Elizabete Neves Sam-
paio. A pretendente.: DAIANE DAS MERCES SANTOS, natural de Jequie, BA, nasc.: 
29/12/1985, profi ssão: baba, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Ojasso Pereira dos Santos e de Alexandrina Oliveira das Merces.

O pretendente.: CRISTOCILIO SILVA AMARAL, natural de Vitória da Conquista, BA, 
nasc.: 01/08/1971, profi ssão: ajudante de produção, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Jeronimo Ribeiro do Amaral e de Maria de Lourdes 
Silva. A pretendente.: ROSEMEIRE SANTANA MENEZES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/08/1974, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Aurelino Santana Menezes e de Cidalia Carvalho de 
Menezes.

O pretendente.: FELIPE BARBOSA MARTINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/09/1987, profi ssão: manutenção de bombas, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Sidnei Ferreira Martins e de Cleuza Maria Bar-
bosa Martins. A pretendente.: AMANDA APARECIDA MELO CORREA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 24/05/1990, profi ssão: auxiliar fi nanceiro, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Inacio Nunes Correa e de Maria das 
Graças de Melo.

O pretendente.: JOSÉ LINALDO MARTINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/07/1964, 
profi ssão: analista de contas a pagar, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Lafaiete Martins de Pontes e de Lindalva Martins Pontes. A pre-
tendente.: CASSIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/11/1967, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Nicanor Alves dos Santos e de Cacilda dos Anjos Ramos Santos.

O pretendente.: JULIAN ALVES FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/12/1990, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Janival Ferreira e de Marina Aparecida Alves Ferreira. A pretendente.: 
GRASIELA MELLO HERMENEGILDO DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/08/1989, profi ssão: secretaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Deusdete Gonçalves de Almeida e de Maria de Lourdes Mello Herme-
negildo de Almeida.

O pretendente.: LUIZ CLAUDIO DA SILVA COSTA JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/10/1994, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba - SP. fi lho de: Luiz Claudio da Silva Costa e de Marinete Cardozo dos 
Santos. A pretendente.: MARCELA SILVA DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/05/1997, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Marcelo Silva de Almeida e de Ana Lucia Maria da Silva Almeida.

O pretendente.: MICHEL LIMA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/12/1989, 
profi ssão: apontador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Expedito Rosa da Silva e de Irene Barbosa Lima da Silva. A pretendente.: VIVIANE 
BARROS MAGALHÃES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/06/1985, profi ssão: assis-
tente departamento medico, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Arnaldo Frota Magalhães e de Sonia Cristina Barros Magalhães.

O pretendente.: EVERTON JESUS DOS SANTOS, natural de Ubata, BA, nasc.: 
10/06/1990, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Everaldo Tiburcio dos Santos e de Marli Pereira de Jesus. A pretenden-
te.: DAYANE SILVEIRA RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/10/1992, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Nilson Luis Rodrigues e de Sandra da Silveira Rodrigues.

O pretendente.: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/11/1992, profi ssão: ajudante de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Antonio Alaiton Viana dos Santos e de Maria da Conceição Pi-
nheiro Ferreira. A pretendente.: MARCILEIA DE LEMOS BASTOS, natural de Porto 
Velho, RO, nasc.: 20/11/1985, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Mauro Venicio Alves Bastos e de Cassia 
Simoes de Lemos.

O pretendente.: DANIEL SILVA FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/12/1981, 
profi ssão: tecnico em eletronico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Maximiano Ferreira de Jesus Filho e de Maria Rosaria da Silva Ferrei-
ra. A pretendente.: EDNALVA LUZINETE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/09/1983, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Gabriel Pedro da Silva e de Luzinete Manoel da Silva.

O pretendente.: UILDES PAULO SILVA, natural de Porto Seguro, BA, nasc.: 25/06/1983, 
profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Elicio Paulo da Silva e de Marina Simões Silva. A pretendente.: ROSINEIA MARIA DA 
SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/08/1977, profi ssão: doméstica, estado civil: 
divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sebastião Caiana da Silva e 
de Marinalva Maria da Silva.

O pretendente.: ALEX OLIVASTRO DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
30/05/1979, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Joel Garcia dos Santos e de Salete Araci Olivastro dos Santos. A preten-
dente.: ANGELA MARIA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/03/1981, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Ancilon Nelson Lima e de Maria Cleones Lima.

O pretendente.: THIAGO RIBEIRO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/10/1987, 
profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Gilvan Ribeiro da Silva e de Rosa Neide da Silva Aguiar Ribeiro da Silva. A pretendente.: 
ANA CAROLINA FERREIRA MACHADO, natural de guarulhos, SP, nasc.: 06/02/1988, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Dorival Machado e de Edileusa Ferreira dos Santos.

O pretendente.: ERICK DANICH MAGALHÃES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/08/1992, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
guaianases. fi lho de: Milorad Danich Magalhães e de Severina Bernardete Cavalcante 
Magalhães. A pretendente.: SUELEM OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 08/06/1993, profi ssão: operadora telemarketing, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Edivaldo Angelo da Silva e de Nei Oliveira da Silva.

O pretendente.: ARIOVALDO PEREIRA, natural de Caetes, PE, nasc.: 30/04/1970, pro-
fi ssão: coordenador de ti, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Carlos Pereira Filho e de Neuza Maria da Conceição. A pretendente.: DILVA-
NIA MESTRINHERI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/12/1968, profi ssão: funcionária 
pública municipal, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Claudio Mestrinheri e de Maria José Theodoro Mestrinheri.

O pretendente.: THOMAZ LOPES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/12/1991, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, residente e domiciliado be-
lenzinho. fi lho de: Gilson Lopes de Oliveira e de Elisabete da Silva Lopes de Oliveira. A 
pretendente.: JOSIE ROCHA NOVAIS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/08/1994, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Jairo Rocha dos Santos e de Rose Ane Batista Novais dos Santos.

O pretendente.: TIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/08/1987, profi ssão: engenheiro mecânico, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: João Tavares de Oliveira e de Maria Vieira de Oliveira. A pre-
tendente.: LILIAN DE PADUA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/10/1989, 
profi ssão: analista de laboratorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Carlos Ribeiro dos Santos e de Leda Ludovico de Padua Santos.

O pretendente.: RICARDO DE OLIVEIRA FLORIANO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/09/1979, profi ssão: autonomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Pedro Floriano e de Julia Maria de Oliveira. A pretendente.: ES-
TEFANIA PAZ DE SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/06/1984, profi ssão: 
atendente, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Cloves de Santana e de Joseana Santos Lindolfo de Santana.

O pretendente.: FERNANDO MARQUES ANTUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/04/1989, profi ssão: tecnico em seguranca trabalho, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Vagner Antunes e de Denise Marques Antunes. A 
pretendente.: RAINILCE DO ESPIRITO SANTO MACEDO, natural de Apiai, SP, nasc.: 
11/06/1991, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Raimundo Pereira de Macedo e de Regina do Espirito Santo.

O pretendente.: RICARDO SOARES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/06/1977, profi ssão: gestor de segurança, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Barreira do Nascimento e de Terezinha Soa-
res do Nascimento. A pretendente.: IVONICE ALVES PEREIRA, natural de rio pardo de 
minas, MG, nasc.: 05/07/1978, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Alves Pereira e de Maria Lucia de Sa.

O pretendente.: PAULO EDUARDO DE CASTRO ALVES KUESTER, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 25/03/1978, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Luiz Kuester e de Hilda Helena Kuester. A pretenden-
te.: KARINA LENNDEL ALVES DA FRANÇA CORREA, natural de Osasco, SP, nasc.: 
02/08/1981, profi ssão: fotografa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Reinaldo Donisete Correa e de Gislane Alves da França Correa.

O pretendente.: MAGNO SANTOS DA SILVA, natural de Ibicarai, BA, nasc.: 12/11/1993, 
profi ssão: controlador de acesso, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Raildo Antonio da Silva e de Eliete Bezerra dos Santos. A pretendente.: 
ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/06/1997, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Antonio Alves de Oliveira e de Maria José de Araujo Oliveira.

O pretendente.: MARCO ANTONIO CERQUEIRA DE SOUZA, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 05/09/1979, profi ssão: representante comercial, estado civil: divorciado, 
residente e domiciliado sapopemba. fi lho de: Antonio Teixeira de Souza e de Antonia 
Cerqueira de Souza. A pretendente.: FRANCIELY BARBOSA DOS SANTOS, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 10/10/1992, profi ssão: representante comercial, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Barbosa dos Santos e de 
Gessileide Ferreira Santos.

O pretendente.: DENYS DE ASSIS SIMÕES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/05/1991, profi ssão: assistente de farmacia, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Silvio Aparecido Simões e de Clarice Rosa de Assis 
Simões. A pretendente.: JAKELYNE DE ARAUJO RODRIGUES, natural de belem, PA, 
nasc.: 29/07/1990, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Adilson Edlaedson Mescouto Rodrigues e de Ilda Silvana Pinheiro 
de Araujo.

O pretendente.: CHRISTOFER BRANDÃo DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/12/1993, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Laercio Aparecido da Silva e de Sirlei Vieira Brandão da Silva. A pretenden-
te.: GLEYSER EVANGELISTA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/06/1994, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Ribamar Evangelista da Silva e de Sonia Terezinha da Silva.

O pretendente.: EMERSON CORREIA LIMA DA SILVA, natural de Osasco, SP, nasc.: 
13/02/1990, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Carlos Lima da Silva e de Eliete Correia da Silva. A pretendente.: 
ADRILEIA ISAIAS DE ALBUQUERQUE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/01/1983, profi ssão: assistente back offi ce, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Pereira Brito e de Maria das Graças Isaias de 
Albuquerque Brito.

O pretendente.: CAIO HENRIQUE ARAUJO DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/11/1992, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Luis Sergio do Prado Dias e de Zilda Araujo da Silva Dias. A preten-
dente.: RITA DE KASSIA SILVERIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/10/1993, pro-
fi ssão: servente de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Benedito Silverio Junior e de Patricia Souza Silva.

O pretendente.: GILSIMAR HONORATO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/06/1986, profi ssão: tapeceiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Gionildo Honorato dos Santos e de Maria da Gloria Fernandes 
dos Santos. A pretendente.: ALINE ROSA RAMOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/07/1988, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Maria de Fatima Rosa Ramos.

O pretendente.: WELLINGTON ANTONIO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/09/1995, profi ssão: consultor administrativo, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Arnaldo Antonio da Silva e de Cicera Maria da Silva. A 
pretendente.: BEATRIZ CAMILLA DE MORAIS SOUSA, natural de joão pessoa, PB, 
nasc.: 26/05/1994, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Belo de Sousa e de Maria da Guia de Morais 
Sousa.

O pretendente.: HERBERT RIVERA SCHULTES AMARO, natural de Santos, SP, nasc.: 
02/12/1978, profi ssão: , estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Santos - SP. 
fi lho de: Carlos Pedro Schultes Amaro e de Emerita Rivera Salgado. A pretendente.: 
ELISANGELA DE MATOS LIBERATO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/08/1985, 
profi ssão: modelista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Fabio Eleuterio Liberato e de Marcelina Germana de Matos Liberato.
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

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE DE MORAES VICTORIA, estado civil solteiro, profi ssão 
entregador técnico, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 31 
de janeiro de 1985, residente e domiciliado no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lho 
de Laercio Ferreira Victoria e de Izildinha de Moraes Victoria. A pretendente: NATHÁLIA 
ZOLLI LUNA, estado civil solteira, profi ssão representante farmaceutico, nascida em 
São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 18 de setembro de 1988, residente e 
domiciliada no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio da Silva Luna 
e de Lucineia Anita Zolli Luna.

O pretendente: RAIAN CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
jornalista, nascido em Beoford Roxo - RJ, no dia 06 de junho de 1991, residente e 
domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Bernardo da Silva 
e de Aurimar Maria Cardoso da Silva. A pretendente: BRUNA CAILENE SANTOS 
BARREIROS, estado civil solteira, profi ssão estagiaria DPGE, nascida em Rio de 
Janeiro (Registrada em Beoford Roxo) RJ, no dia 14 de janeiro de 1990, residente e 
domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos 
Barreiros e de Noeli de Souza Santos.

O pretendente: FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no 
dia 10 de julho de 1980, residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, 
fi lho de Alcir Bernardo de Oliveira e de Zulmira Pereira de Oliveira. A pretendente: 
TACIANA CARDOSO MACHADO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 10 de setembro de 1971, residente e 
domiciliada no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lha de Hugo Pereira Machado e de 
Dirce Cardoso Machado.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
instalador, nascido em Bezerros - PE, no dia 28 de junho de 1986, residente e 
domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Carlos da Silva e de 
Maria de Lourdes Bezerra da Silva. A pretendente: LUANA NOBRE FRANCO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Matilde) SP, no 
dia 07 de abril de 1983, residente e domiciliada na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lha 
de João da Silva Franco e de Ana Ferreira Bosso.

O pretendente: ORLANDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 09 de agosto 
de 1981, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Sônia Maria da 
Silva Santos. A pretendente: FERNANDA APARECIDA RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão gerente administrativa, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no 
dia 02 de outubro de 1980, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Matheus de Souza Ramos e de Degmar Magalhães de Souza Ramos.

O pretendente: LUCAS TREMONTINI CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
agente de viagens, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 
19 de maio de 1995, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Alberto Candido e de Eliane Terezinha Tremontini Candido. A pretendente: 
SORAYA RUIZ ALONSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 21 de março de 1982, residente e domiciliada na 
Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Alonso e de Mercedes Ruiz de 
Lima Alonso.

O pretendente: LEONARDO LEAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 28 de 
fevereiro de 1985, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho 
de Paulo Belarmino dos Santos e de Ana Maria Leal dos Santos. A pretendente: LIVIA 
LAMAS NUNES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida em 
São Paulo (Registrada em Cangaíba) SP, no dia 12 de novembro de 1990, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Anselmo Nunes de Araujo e 
de Cristina Lamas Nunes de Araujo.

O pretendente: LEANDRO GIORIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 02 de novembro 1990, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Fabio Gioria e de Paula Conilho 
Gioria. A pretendente: GABRIELLE SILVA SETTANNI, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo (Registrada no Pari) SP, no dia 15 de outubro de 
1990, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Settanni e de 
Cristina Pereira Silva Settanni.

O pretendente: WESLEY HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão eletricista, nascido em Guarulhos - SP (Registrado em São Miguel 
Paulista, Sâo Paulo, SP), no dia 17 de agosto de 1987, residente e domiciliado 
no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, filho de Humberto Clementino de Souza e 
de Isaura Maria de Oliveira Crispim. A pretendente: LEILA DE LIMA, estado civil 
solteira, profissão operadora de atendimento, nascida em São Paulo (Registrada 
na Vila Formosa) SP, no dia 06 de outubro de 1988, residente e domiciliada no 
Jardim das Rosas, São Paulo - SP, filha de Rosael José de Lima e de Antonia 
Adelaide de Lima.

O pretendente: FILIPE VERBI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo (Registrado no Cangaiba) SP, no dia 07 de fevereiro de 1985, residente 
e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Verbi e de Zenaide Verbi. 
A pretendente: KELI FOLKER ALCÂNTARA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo (Registrada em Guaianases - São Paulo) SP, no dia 30 de julho 
de 1982, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Gonçalves 
Alcântara e de Luiza Folker Baptista.

O pretendente: MARCOS PEREIRA CAVALCANTI, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo (Registrado em São Miguel Paulista) 
SP, no dia 19 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lho de Ozias Pereira Cavalcanti e de Quelzia Sebastiana de Araujo Cavalcanti. 
A pretendente: ROBERTA ROCHA PENHA, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, no dia 16 de abril 
de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira 
Penha e de Euzeni Rocha Penha.

O pretendente: LEOBINO FRANCISCO DA HORA NETO, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em Valente - BA, no dia 10 de julho de 1988, 
residente e domiciliado no Jardim Barreira Grande, São Paulo - SP, fi lho de José 
Elidelson Carneiro da Hora e de Elineuza Araujo de Matos. A pretendente: THAIS DE 
JESUS GARCIA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo - SP (Registrada em Diadema - SP), no dia 13 de dezembro de 1995, residente 
e domiciliada no Jardim Barreira Grande São Paulo - SP, fi lha de João Maria Garcia 
e de Isabel Pinto Garcia.

O pretendente: DIEGO LÚCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Rio de Janeiro (Registrado na 5ª Circunscrição) - RJ, no 
dia 09 de abril de 1984, residente e domiciliado na Vila Fernandes, São Paulo - SP, fi lho 
de Edmilson José de Oliveira e de Maria José Corrêa. A pretendente: ALINE CARDOSO 
SALEM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Formosa) SP, no dia 28 de julho de 1990, residente e domiciliada na Vila Fernandes, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudiney Munhoz Salem e de Madalena Aparecida Cardoso 
Salem.

O pretendente: RODOLFO MARTINEZ HERNANDEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
fonoaudióloga, nascido em São Paulo (Registrado em Penha de França) SP, no dia 03 
de abril de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar 
Hernandez Filho e de Sonia Maria Martinez Hernandez. A pretendente: PRISCILA 
OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - 
SP (Registrada em Mogi das Cruzes, São Paulo - SP), no dia 11 de novembro de 1993, 
residente e domiciliada na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de Diogenes Guilherme da 
Silva e de Andréia Oliveira Souza da Silva.

O pretendente: MAURICIO ABUCHAIM FATTORE, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23 de junho de 1971, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Derval Fattore e de Terezinha de 
Jesus Abuchaim Fattore. A pretendente: MICHELLE NOBRE DE SOUSA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Sobral - CE, no dia 21 de dezembro de 1984, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de João Carneiro de Sousa e 
de Regina de Assis Nobre de Sousa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: REGINALDO MAIA, estado civil divorciado, profissão comprador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11 de outubro de 1963, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, filho de Claudio Teixeira Maia e de Amélia Benossi 
Maia. A convivente: ANA LUCIA TEIXEIRA DE MOURA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Nhandeara - SP, no dia 21 de março de 1969, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, filha de Valdemar Marinho de Moura e 
de Ana Teixeira de Biazi de Moura. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentarm os documentos exigidos pelo art. 
1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro e requerimento exigod pelo art. 8º da 
Lei Federal 9278/96.

O convivente: LUCAS LIMA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão sócio 
proprietário, nascido em São Paulo (Registrado no Itaim Paulista) SP, no dia 22 de 
janeiro de 1994, residente e domiciliado na Quarta Parada, São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Ferreira de Araújo e de Francisca Alzeneide de Lima Araújo. A convivente: 
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 11 de fevereiro de 
1995, residente e domiciliada na Quarta Parada, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto 
Vieira Gonçalves e de Liliamares Rosalino de Oliveira. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento e apresentarm os documentos exigidos 
pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro e requerimento exigod pelo art. 8º da 
Lei Federal 9278/96.
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
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Sabemos que a respi-

ração é o primeiro e o 

último ato que fazemos 

nas nossas vidas

Por isso, é de fundamental 
importância faze-la de 
forma correta. Uma óti-

ma oportunidade de aprender 
como, está presente nas aulas 
Pilates. 

Nossa respiração funciona 
através de uma diferença de 
pressão entre o meio interno 
(caixa torácica) e o meio exter-
no que é o ar atmosférico. 

Os músculos respiratórios 
principalmente o diafragma 
se contraem gerando uma 
pressão negativa garantindo 
que o ar entre pelo nosso nariz 
enchendo pulmão, fazendo 
com que o oxigênio entre e 
seja distribuído para o sangue 
faça assim a distribuição pelos 
nossos órgãos e tecidos.

A respiração é o ponto cha-
ve da Contrologia e um dos 
mais importantes, segundo o 
próprio Joseph Pilates. Por 
meio deste ato tão automático, 
conseguimos ajudar o corpo 
em diversos fatores, um dos 
mais signifi cativos é a organiza-
ção do sistema nervoso neuro 
vegetativo, ou podemos dizer, 
que o equilíbrio entre a razão 
e a emoção.

Quando estamos estressados 
e agimos por impulso, sempre 

pensamos que deveríamos ter 
respirado antes de ter agido de 
tal maneira. E isso é uma verda-
de, a respiração ou a respiração 
de maneira correta faz com 
que nosso nível de adrenalina 
seja regulado pelo nosso corpo, 
fazendo com que o estimulo 
impulsivo diminua. 

Quem pratica Pilates e 
mantém essa respiração cons-
tante, consegue regular esse 
sistema tranquilamente. Esse 
mecanismo é chamado de co-
erência cardíaca, nada mais é 
do que um exercício ou prática 
respiratória que equilibrada a 
comunicação entre o coração 
e o cérebro, ajuda a controlar 
o estresse, a ansiedade e a 
depressão. 

Durante as aulas de Pilates 
procuramos manter o foco em 
tudo no nosso corpo entre elas 
a respiração, devemos sincro-
niza – lá com os movimentos 
do nosso corpo respeitando a 
fi siologia e a facilidade de cada 
um. Por exemplo, a inspiração 
é facilitada durante a extensão 
da coluna ajudando o corpo a 
gerar a pressão negativa, per-
mitindo ainda mais a entrada 
de ar no organismo.

(*) -É fi sioterapeuta e trabalha com 
a microfi sioterapia, terapia que 
estimula a auto cura através do 

toque, ou seja, faz com que o corpo 
reconheça seu agressor e inicie o 

processo de reprogramação celular. 
(www.mindtouch.com.br).

A importância da respiração 
para lidar com o stress

Fabio Akiyama (*)

São Paulo, quarta-feira, 10 de maio de 2017
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MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 12.586.596/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
ATIVO   30/06/16   30/06/15
CIRCULANTE      15.302        7.049
Disponibilidades 8.674 4.732
Outros Créditos        6.616        2.024
Carteira de câmbio 5.679 894
Rendas a receber 151 50
Negociação e intermediação de valores 40 167
Diversos 746 913

Outros Valores e Bens            12          293
Despesas antecipadas 12 293

NAO CIRCULANTE           685          808
Realizável a Longo Prazo            21          132
TVM e Instrum. Financ. Derivativos               -          132
Vinculados a prestação de garantia - 132

Outros Créditos            21              -
Diversos 21 -

Imobilizado de Uso          649          659
Outras imobilizações de uso 1.034 905
(Depreciações acumuladas) (385)         (246)

Intangível            15            17
Ativos Intangíveis 19 18
(Amortização acumulada)             (4)            (1)

TOTAL DO ATIVO      15.987        7.857

PASSIVO   30/06/16   30/06/15
CIRCULANTE      11.616        5.027
Outras Obrigações      11.616        5.027

Carteira de câmbio 6.795  1.279
Fiscais e previdenciárias 612 419
Diversas 4.209  3.329

NÃO CIRCULANTE           121               -
Exigível a Longo Prazo           121               -
Outras Obrigações          121               -

Diversas          121               -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        4.250        2.830
Capital:        4.532        3.532

De Domiciliados no país 4.532  3.532
(Prejuízos acumulados)          (282)          (702)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      15.987        7.857

Demonstração dos Resultados 1º Sem./16 1º Sem./15
Receitas de Intermediação Financeira       11.381       10.575

Resultado de operações com TVM - 7
Resultado com instrumentos financ. derivatrivos 48 (351)
Resultado de operações de câmbio 11.333 10.919

Despesas da intermediação financeira               2               -
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa 2 -

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 11.383 10.575
Outras Receitas/Despesas Operacionais      (10.630)      (10.855)

Receitas de prestação de serviços 1.146 580
Despesas de pessoal (4.587) (4.604)
Outras despesas administrativas (6.518) (6.220)
Despesas tributárias (694) (601)
Outras receitas operacionais 41 14
Outras despesas operacionais (18) (24)

Resultado Operacional 753 (280)
Resultado antes da Tribut. s/ o Lucro e Partic. 753 (280)
Imposto de Renda e Contribuição Social (309) (12)

Provisão para Imposto de Renda (164) (6)
Provisão para Contribuição Social (145) (6)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 444 (292)
Nº de Cotas.....................................: 4.531.600 3.531.600
Lucro/(Prejuízo) por Cota ..............R$ 0,10 -0,08

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucro/Prej.

EVENTOS                               .  Realizado Acumulados          Total
Saldos início período em 01/01/16         4.532 (726) 3.806
Lucro líquido (prejuízo) do período               -             444            444
Saldos fim período em 30/06/16         4.532            (282)         4.250
Mutações do período:                -            444            444
Saldos início período em 01/01/15 3.250 (410) 2.840
Aumento de capital 282 - 282
Lucro líquido (prejuízo) do período               -            (292)           (292)
Saldos fim período em 30/06/15         3.532            (702)         2.830
Mutações do período:            282            (292)            (10)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem./16 1º Sem./15
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 444 (292)
Depreciações e amortizações 74 61
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2) -
Provisão de impostos no resultado           309             12

          825          (219)
Variação de Ativos e Obrigações        2.421          (797)
(Aumento) redução em TVM inst. deriv. (acima) - 184
(Aumento) redução de outros créditos (3.871) 370
(Aumento) redução de outros valores e bens 119 (223)
Aumento (redução) em outras obrigações         6.173        (1.128)
Caixa líquido proveniente das ativid. operac.         3.246        (1.016)
Fluxos de caixa das ativid. de investimento
Inversões em:  Imobilizado de uso (84) (72)
Inversões líquidas no intangível/diferido - (18)
Caixa líquido usado nas ativid. de investimento (84) (90)
Fluxos de caixa das ativid. de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 282
Caixa líquido usado ativid. de financiamento - 282
Aumento líquido de caixa e equival. de caixa         3.162          (824)
Caixa e equivalentes de caixa início do período 5.512 5.556
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 8.674 4.732

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 30 de junho de 2016 e 2015 (Valores em R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A Multimoney Corretora de Câmbio Ltda, constitu-
ída em 17 de maio de 2010, iniciou suas atividades em 17 de agosto de 2010
e vem operando regularmente no mercado financeiro. Tem por objeto social
exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de opera-
ções no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas
informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 29
de julho de 2016. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. Os resultados das operações de compra e venda de títu-
los e valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das
operações. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência. b) Estimativas contábeis. As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Corretora,
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvido-
sa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos contin-
gentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determi-
nados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimati-
vas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
"para negociação" são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria "disponíveis para venda"
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria "man-
tidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria "para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria "disponíveis para venda"
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perío-
do. d) Imobilizado de Uso e Intangível. Imobilizado de Uso: São registrados
pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens, sendo de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Sis-
temas de Transporte" e de 10% a.a. para as demais contas. Intangível: são
registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade.
São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e
amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20%
a.a. e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão
para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. A provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota
de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em
21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Institui-

ções Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01 de setembro
de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015. f) Contingên-
cias. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas. Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 30/06/2016 30/06/2015
Disponibilidades         8.674         4.732

Caixa 1.735 532
Depósitos Bancários 3.162 2.624
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.777 1.576

Total Caixa e equivalentes de caixa 8.674 4.732
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 30/06/2016 não havia valores aplicados em títulos e valores mobiliários;
e no semestre encerrado em 30/06/2015 os títulos estavam classificados
como disponíveis para venda, comparados entre o valor de custo e o valor
de mercado, e a classificação por vencimento estava assim representada:
30/06/2015            . Sem Até 3 meses Acima
Vinculados à vencim.  3 meses   a 1 ano de 1 ano Mercado     Custo
prestação garantias
Letras Financeiras
  do Tesouro          -           -           -       132       132      132
Total          -           -           -       132       132      132
b) Em 30/06/2016 e 2015 não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes.
Ativo Circulante 30/06/2016 30/06/2015
Outros créditos

Carteira de câmbio         5.679           894
Câmbio comprado a liquidar 2.162 519
Direito sobre vendas de câmbio 4.974 375
Operações de Cambio de Liquidação Pronta (1.457) -

Rendas a receber           151             50
Comissões e corretagens a receber - 1
Corretagem de câmbio a receber 151 49

Negociação e intermediação de valores             40           167
Bolsas - depóito em garantia - 148
Operações c/ ativos financeiros e mercadorias 40 19

Diversos           746           913
Adiantamentos e antecipações salariais 14 20
Adiantamentos por conta de imobilização 29 391
Cheques a receber - 10
Depósitos para compra valores e bens 282 -
Pagamentos a ressarcir 12 -
Impostos e contribuições a compensar 17 168
Devedores diversos - País 392 324

Passivo Circulante
Outras obrigações

Carteira de câmbio         6.795         1.279
Câmbio vendido a liquidar 4.926 317
Obrigação por compras de câmbio 2.169 520
Adiantamento s/Contratos de Cambio (391) -
Obrigação vendas realizadas-Tx Flutuantes 91 442

Fiscais e previdenciárias           612           419
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 21 -
Impostos e contribuições a recolher 591 419

Diversas         4.209         3.329
Obrig. p/ aquis. de bens e direito 40 57
Provisão para pagamentos a efetuar 1.026 1.214
Credores diversos -país 3.143 2.058

6. Capital Social. O capital social de R$ 4.532 (R$ 3.532 em 2015) está repre-
sentado por 4.531.600 cotas (3.531.600 em 2015), totalmente integralizadas
na data do balanço, por acionistas domiciliados no país. Em Alteração
contratual realizada em 04/08/2015, foi deliberado o aumento de capital social
de R$ 3.532 para R$ 4.532, mediante a emissão de 1.000.000 cotas, homolo-
gado pelo Banco Central do Brasil em 31/08/15. Em Alteração contratual rea-
lizada em 14/04/2015, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 3.250
para R$ 3.532, mediante a emissão de 281.600 cotas, homologado pelo Banco
Central do Brasil em 21/05/15. 7. Juros de Capital Próprio. Nos semestres
encerrados em 30/06/2016 e 2015 não foram pagos juros sobre capital próprio,

conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95. 8. Contingências. Os processos
judiciais em curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos
assessores jurídicos, foram objeto de constituição da provisão para contin-
gências, o saldo das provisões constituídas e os respectivos depósitos judi-
ciais foram: Depósito Depósito

Saldo judicial Saldo judicial
contingências (ativo) contingências (ativo)
           2016        2016            2015        2015

Passivos trabalhistas 117 17 - -
Outros Passivos                 4             4                  -              -
TOTAL              121           21                  -              -
8.1. Natureza das contingências. A Corretora é parte envolvida em proces-
sos trabalhistas e outros em andamento, e está discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicá-
veis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventu-
ais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas
pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais ex-
ternos. 8.2. Passivos contingentes não provisionados no balanço. Em 30 de
junho de 2016, existiam processos judiciais cuja avaliação de risco efetua-
da pelos assessores legais foi de risco possível. O passivo contingente é
incerto e depende de eventos futuros para determinar se existe probabilida-
de de saída de recursos, assim sendo não foram provisionados os proces-
sos de risco possível, que estavam avaliados pelos advogados no montan-
te de R$ 75 (R$ 100 em 2015). 9. Gerenciamento da Estrutura de Capital.
Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central
do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que
constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que as-
seguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo
com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus
clientes. 10. Risco Operacional. Foram desenvolvidas ações visando à
implementação de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em
conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de
gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os proce-
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios
de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação das in-
formações. 11. Risco de Mercado. O gerenciamento de risco de mercado é
efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantêm inde-
pendência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se
apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464 que trata da estrutura
de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 12.
Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se em funcionamento,
desde 18 de fevereiro de 2011, e a sua estrutura atende às disposições
estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

EDUARDO PAUL CUNHA - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos Senhores - Sócios e Administradores da Multimoney Corretora de
Câmbio Ltda.  São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações contábeis da
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda ("Multimoney"), que compreendem o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa correspondente ao semestre findo naquela data, assim como o resu-
mo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Respon-
sabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis. A Admi-
nistração da "Multimoney" é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma audi-
toria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamen-
to do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis da "Multimoney" para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da "Multimoney". Uma auditoria
inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para Opi-

nião com Ressalva. Em 30 de junho de 2016 a rubrica Caixa - Reais apre-
sentava um saldo de R$ 1.766 mil relativos às disponibilidades da Matriz e
das Lojas no total de 24 (vinte e quatro), cujo montante acima cotejado com
os respectivos Termos de Conferencia de Caixa apresentou uma diferença
de R$ 354 mil (2015 R$ 100 mil). O saldo de R$ 263 mil (2015 R$ 300 mil) da
conta "Credores Diversos País - Valores a Classificar - Cambio" encontrava-
se em processo de conciliação pela tesouraria da administração. Opinião.
Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos dos assuntos des-
critos no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações
contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Multimoney
Corretora de Câmbio Ltda em 30 de junho de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao semestre findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. São Paulo, 16 de novembro de 2016.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1

Agrovera-Agro Industrial Vera Cruz S.A.
CNPJ 04.986.188/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - EM LIQÜIDAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da AGROVERA-AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. - EM LIQÜIDAÇÃO para
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de maio de  2017, às 12:00 horas na sede
social localizada na Praça Wendell Wilkie, nº 151, Sala C, Pacaembu, em São Paulo - SP, com a seguinte ordem do dia: (a)
aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) outros assuntos de
interesse social.

 São Paulo,  03 de maio de 2017.
Valquiria Josália Contiero-Liqüidante . (10,11,12)

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10/08/2016
Data: 10/08/2016; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-000, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração
do fluxo de caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2015 e 31/12/2014, relatório
da administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Pu-
blicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 22 de
julho de 2016; Presenças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Jair
Lunhani; Ordem do Dia e Deliberações: a) com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e de-
monstrações financeiras retro mencionados foram aprovados por unanimidade; b.1) Deliberado por unani-
midade que o resultado do exercício de 2015 no importe de R$ 13.338.590,80(treze milhões, trezentos e
trinta e oito mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos) será contabilizado na conta de prejuízos acu-
mulados da companhia conforme demonstrações contábeis apresentadas e elaboradas segundo a legisla-
ção societária; c) Fixação da Remuneração: A remuneração global da diretoria eleita pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 01/04/2016 foi fixada em R$ 40.015,31 (quarenta mil, quinze reais e trinta
e um centavos) valor base 01/08/2016 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e
correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas pro-
porções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será obje-
to de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica. Foi também deli-
berado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o
Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício; d) Encerramento: Não havendo outros as-
suntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida
e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e
pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. (aa) Drextom Finance S/A - p.p. Dr. Gilberto Cipullo,
Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretário. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Sorocaba, 10 de agosto de 2016. Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani -
Secretário. JUCESP nº 168.634/17-0 em 07.04.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Construtora Augusto Velloso S.A.
C.N.P.J. 60.853.934/0001-06 – NIRE 35.300.045.661

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 17/04/2017
Data, Local e Hora: 17/04/17, na sede social, às 10 horas. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente - Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário - Ricardo Machado Ferreira 
Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: (a) Aprovaram o Protocolo e Justificação de 
Cisão Parcial da Construtora Augusto Velloso S.A. (b) Ratificaram a contratação da CB & A Auditoria 
e Contabilidade SS, que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimonial da companhia. (c) Aprovaram o 
Laudo de Avaliação Patrimonial da companhia, com base no critério de valor contábil e na data-base 
de 31/03/17. (d) Aprovaram a cisão parcial da companhia com versão da parcela cindida no valor 
de R$ 25.007.132,00 à Augusto Velloso Engenharia S.A.; sem redução de capital, uma vez que a 
incorporadora da parcela cindida é subsidiária integral da companhia. (e) Autorizaram à Diretoria 
Executiva a praticar os atos necessários à implementação da Cisão. O presente foi extraído do ori-
ginal arquivado na JUCESP sob o nº 193.314/17-4 em 26/04/17. Flávia Regina Britto Gonçalves 
- Secretária Geral.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1033345-75.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Claudia Maria Chamorro Reberte Campaña, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida 
por Alessandra Scarcela Portela e João Luiz Ferrari Filho, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento da comunhão parcial para separação 
total convencional, nos moldes do Artigo 1.687 e 1.688 do CPC. O presente edital é expedido 
nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2017. 

2ª Vara de Registros de Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0045720-35.2010.8.26.0100 - 999/10.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA PINTO 
LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) José Lucio dos Santos Irmão, Reginaldo 
Vicola, Newton Brasilio Nadruz e Maria Cecilia Azevedo Nadruz, Banco Antonio de Queiroz S/A, na 
pessoa do rep. legal - credor hipotecário, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que VIAÇÃO TÂNIA TRANSPORTES LTDA ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Jorge Duprat 
Figueiredo, nº 148, São Paulo, SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Nova Engevix Participações S/A
CNPJ/MF nº 02.357.415/0001-42 – NIRE 35.300.455.002

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017
Data, hora e local: 21/03/2017, às 13h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2003, Barueri-SP. 
Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, por estar presente o representante da totalidade do capital social da Companhia. Presença: Único acionista. 
Mesa: A reunião foi presidida pelo senhor José Antunes Sobrinho, que convidou a mim, Adjair da Cunha dos Santos, 
para servir como secretário, no que aceitei. Ordem do Dia: (1) Renúncia e Eleição de Diretores; e, (2) Consolidação da 
Diretoria. Na sequência o Senhor Presidente informou aos presentes que estava em discussão as seguintes Deliberações: 
(1) Renúncia, Recondução e Eleição de Diretoria. Foi aceita sem qualquer restrição, a renúncia do diretor Piercarlo Blando, 
conforme carta de renuncia datada de 21/03/2017, arquivada na sede da Companhia; Ato contínuo, foi eleito para integrar 
a Diretoria da Companhia, Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.558.728-8, inscrito no 
CPF/MF nº 002.711.308-65, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, 2º andar, Centro Empresarial Tamboré, 
Barueri-SP, ao cargo de Diretor, conforme termo de posse anexo a presente ata; o novo Diretor prestou o compromisso de bem 
exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhum 
dos crimes previstos em lei, que o impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a ele foi dado amplo 
conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, que o Diretor ora eleito estava desde já 
empossado no respectivo cargo. (2) Consolidação da Diretoria. Na sequência o senhor presidente sugeriu a consolidação da 
Diretoria da Companhia, que a partir desta data será composta da seguinte maneira: A Diretoria da Companhia é composta 
por 02 membros, denominados de forma isolada “Diretor”, com mandato até 23/09/2018, devendo permanecer em seus 
cargos até a posse de seus sucessores, os Senhores: José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 – SSP/SC, e CPF/MF nº 157.512.289-87; e Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador do RG nº 5.558.728-8 e CPF/MF nº 002.711.308-65, ambos com endereço comercial na Alameda 
Araguaia, 3571, 2º andar, Centro Empresarial Tamboré, Barueri-SP. Os então eleitos diretores prestaram o compromisso 
de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedia de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi 
dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o Sr. Presidente, a seguir, que os mesmos estavam 
desde já empossados nos respectivos cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário e pelo senhor presidente 
da mesa, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em 
livro próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) José 
Antunes Sobrinho. Barueri/SP, 21/03/2017. José Antunes Sobrinho – Presidente; Adjair da Cunha dos Santos – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 194.872/17-8 em 02/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

O governador de Jacarta, o cristão Basuki 
Tjahaja Purnama, foi condenado ontem 
(9) a dois anos de prisão pelo crime de 
blasfêmia no país mais populoso do Islã. 
De acordo com a imprensa local, Purnama, 
conhecido popularmente como Ahok, foi 
enviado ao presídio de Cipinang, no leste 
da capital da Indonésia, depois que um 
juri liderado pelo juiz Dwiarso Budi San-
tiarto o acusou de “romper a unidade de 
Indonésia”.

A condenação põe fi m a uma longa saga 
judicial que colocou em dúvida a tolerância 
religiosa no país. Diante do tribunal, um 
grupo de partidários de uma interpretação 
mais rigorosa do Islã comemorou a conde-
nação aos gritos de “Alá é grande” Ahok 
é o primeiro governador não muçulmano 
de Jacarta em meio século. Ele foi acu-
sado no ano passado, por blasfêmia, por 
supostamente criticar o versículo 51 do 

Basuki Tjahaja Purnama,

após o julgamento.

O local, que é um centro especializado 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
ligado ao Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP, passa a 
contar com equipamentos inovadores 
dentro do ambiente cirúrgico, com sistema 
de fl uorescência a laser.

O investimento foi de R$ 5 milhões, via 
projeto Pronon (Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica). A nova tec-
nologia permite o mapeamento do sistema 
circulatório do paciente durante a cirurgia, 
em tempo real, o que facilita a identifi cação 
imediata de áreas de irrigação sanguínea 
e oferece ao cirurgião mais precisão na 
tomada de decisões durante a retirada 
de tumores ou reconstruções plásticas. 
Além disso, a fl uorescência também pode 
atuar como um sistema de GPS, guiando 
o cirurgião pelas áreas que são iluminadas 
em verde, nas quais são detectados os 
linfonodos.

Esses gânglios linfáticos, que contêm cé-
lulas do sistema imunológico, têm a função 
de ajudar o corpo a combater infecções, 
fi ltrando ou mesmo matando também as 
células cancerígenas. Porém, em alguns 
casos, esses linfonodos podem ser acome-
tidos pelo câncer, quando localizados perto 
de um tumor. Nessas circunstâncias, eles 
devem ser retirados na cirurgia.

Dentre as vantagens do uso da técnica 
estão ainda a diminuição da duração do 

Sistema vai benefi ciar mais de 400 pacientes;

projeto faz parte de protocolo de pesquisa do instituto.

Instituto do Câncer é pioneiro no 
uso de técnica que guia cirurgias
No último dia 4, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) inaugurou um novo sistema de 
imagem para guiar cirurgias, o único do tipo no País

procedimento, o menor volume de sangra-
mentos e a redução dos riscos de compli-
cações pós-operatórias, como necroses e 
infecções. Há, ainda, a recuperação mais 
rápida do paciente, que pode retornar 
à sua rotina em menos tempo do que o 
habitual.

A novidade faz parte de um protocolo 
de pesquisa do Instituto do Câncer e 
irá benefi ciar mais de 400 pacientes, ao 
longo de 36 meses, em procedimentos 
minimamente invasivos (por videolapa-
roscopia), convencionais (abertas) ou 
em cirurgias robóticas de cinco diferen-

tes especialidades: aparelho digestivo, 
cabeça e pescoço, plástica, ginecologia 
e urologia.

“A pesquisa busca, também, apresentar 
uma análise do custo-efetividade da tecno-
logia no tratamento de pacientes oncoló-
gicos no SUS. A ideia é que, futuramente, 
essa técnica passe a ser uma realidade 
mais presente nos centros públicos. É 
um orgulho para o Icesp ser pioneiro no 
uso da técnica em todo o País”, explicou 
Ulysses Ribeiro Jr., coordenador cirúrgico 
do Icesp e pesquisador principal do projeto 
(AI/Icesp - Jornal da USP).
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Governador cristão de Jacarta é condenado por blasfêmia
muçulmano Anies Baswedan, ex-ministro 
da Educação.    

Em abril do ano passado, o promotor Ali 
Mukartono havia solicitado dois anos de 
liberdade condicional para o governador, ao 
considerar que o delito estava caracteriza-
do e que o acusado havia expressado “hos-
tilidade, ódio ou humilhação em relação a 
uma parte da população indonésia”. 

O julgamento começou em dezembro e 
cada lado convocou quase 40 testemunhas. 
Ontem (9), um dos juízes do tribunal, Abdul 
Rosyad, justifi cou a severidade do veredicto 
ao afi rmar que o acusado não sente “nenhu-
ma culpa” e havia “provocado a ira e ferido os 
muçulmanos”. No entanto, o governador e 
seus advogados afi rmaram que vão recorrer 
da decisão judicial. A Indonésia é o país com 
mais muçulmanos do mundo, com cerca de 
88% de seus 250 milhões de habitantes de 
fi éis (ANSA/COM ANSA).

Alcorão, algo que o político assegura que 
foi manipulado.

O caso dominou sua campanha eleito-
ral para governador este ano. Ahok era 
considerado favorito há alguns meses nas 
pesquisas, mas foi derrotado nas urnas pelo 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: LEVI RAFAEL QUINTILIANO, profi ssão: metroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 24/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião José Quintiliano e de Sandra 
Cristina Quintiliano. A pretendente: BRUNA PLUMARI DIAS, profi ssão: metroviária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/09/1985, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jocely Ferreira Dias e de Silvana 
Plumari Ferreira Dias.

O pretendente: DIEGO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 11/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Eustaquio da Silva e de Elizabete Izaura dos 
Santos. A pretendente: MICHELLE DEVEZA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 20/12/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josué Julio da Silva e de Mirian dos 
Santos Deveza.

O pretendente: MURILO PELLEGRINO GREGORIO, profi ssão: economista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Bariri - SP, nascido aos: 17/04/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Odail João Gregorio e de Rosa Aparecida Pellegrino Gre-
gorio. A pretendente: CLAUDIA ALBUQUERQUE GASPAR, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/02/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfredo Agostinho Dias Gaspar e de Elizabete 
Maria Fontoura de Albuquerque Gaspar.

O pretendente: MARINALDO MELO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Paulista - PE, nascido aos: 30/03/1989, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marinaldo Melo da Silva e de Gersonita Gomes de 
Santana Melo. A pretendente: REJANE DE SOUZA BARRETO, profi ssão: militar, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 24/08/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo dos Santos Barreto e de Sonia 
Pereira de Souza.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: TIAGO CAMILO, profi ssão: funcionário público municipal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 31/05/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Camilo Neto e de Vania Maria 
Concimo Camilo. A pretendente: PRISCILA DE MORAIS, profi ssão: bancária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, nascido aos: 27/01/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Robson José de Morais e de 
Adriana Felisberto de Morais.

O pretendente: MURILO ABREU VILLAS BOAS, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido 
aos: 03/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ailton 
Villas Boas e de Maria do Carmo Abreu Villas Boas. A pretendente: ISABELLA 
RIBEIRO DA SILVEIRA, profissão: assistente, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 12/09/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Nilson Inacio da Silveira e de Celia 
Regina Soares Ribeiro.

O pretendente: HERMANN CASER JUNIOR, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 10/05/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Hermann Caser e de Dirce Mariano 
Caser. A pretendente: JANAINA OCAMPO PERES, profi ssão: veterinária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 14/07/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Eduardo Peres e de 
Fátima Ocampo Peres.

O pretendente: ANDERSON RALPH FERREIRA, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, nascido aos: 
11/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Severino Fer-
reira Filho e de Maria das Neves Ferreira. A pretendente: PRISCILLA RANCIARO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Pari - SP, nascido aos: 25/09/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Osvaldo Teixeira de Oliveira e de Janice Ranciaro Tei-
xeira de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO BATISTA RAMOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, nascido aos: 05/11/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Américo Ramos e de Odete 
Batista Ramos. A pretendente: VANESSA OLIVEIRA DE MOURA, profi ssão: bancá-
ria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/02/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Darcy Oliveira de Moura e de 
Cleusa Maria Prospero Oliveira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: PETERSON AUGUSTO ESCOVAL, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 20/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Escoval e de Luzia Antonia Dias. 
Apretendente: PAULA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: empresária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 05/11/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Rodrigues da Silva e de Aracely da 
Conceição Rodrigues da Silva.

O pretendente: THIAGO DAMASCENO DE OLIVEIRA LOURENÇO RODRIGUES, 
profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
nascido aos: 31/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Denis 
Rodrigues Lourenço e de Régia Maria Damasceno de Oliveira Rodrigues. A pretendente: 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 21/03/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de David Mizael da Silva e de Maria Marli da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO JUNIOR, profi ssão: administrador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
16/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos de 
Lima Pinto e de Mirian de Lima Pinto. A pretendente: DANIELLI SANCHES, profi ssão: 
representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 06/02/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Sanches e 
de Jesuina Ferreira Sanches.

O pretendente: LEANDRO SCHIAVONI ALVES PINHEIRO, profi ssão: comprador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 10/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson José Alves Pinheiro e de Claudia Maria 
Schiavoni Pinheiro. A pretendente: TAIANA CRISTINA DA COSTA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 05/07/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helena Regina da Costa.

O pretendente: MARCOS VINICIUS EVANGELISTA DE TOLEDO, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/05/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio de Toledo e de Re-
ginalda Evangelista de Toledo. A pretendente: STEFANY REGINA DE SOUZA SANTOS, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana - SP, nascido aos: 29/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jose Carlos de Paula Santos e de Vita Teresinha de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: ADRIANO PALMA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 12/10/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Palma e de Mirian 
Palma. A pretendente: TAMIRIS ALVES PACHECO, profi ssão: analista de rh, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Evaristo Pacheco e de Maria 
Aparecida Alves de Oliveira Pacheco.

O pretendente: SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: segurança, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Januaria - MG, data-nascimento: 20/01/1948, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Flaviano Ribeiro da Silva e de Ana da 
Silva Barbosa. A pretendente: FÁTIMA CARDOSO ROSA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
07/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Rosa e de 
Benta Cardoso Rosa.

O pretendente: RODRIGO CORDEIRO PACHÚ, profissão: comprador, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/03/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ademir 
José Pachú e de Santa de Jesus Cordeiro Pachú. A pretendente: JANAINA 
DIAS DOS SANTOS, profissão: supervisora de RH, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 02/08/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José dos Santos e de 
Elizabeth Dias dos Santos.

O pretendente: SIDNEI MASSAIDE KOJA, profi ssão: eletricista de auto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Massao Koja e de Luzia Yoshico Koja. 
A pretendente: FABIANA CARRILHO AUGUSTO, profi ssão: gerente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Francisco Augusto e de 
Nezilda Carrilho Augusto.

O pretendente: IAGO DONIZETE SILVA MARTINS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guaratã - SP, data-nascimento: 15/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edgar Donizete Martins e de Ivonilde de Oliveira 
Silva. A pretendente: IZAMARA TEIXEIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 29/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Teixeira de Souza e de Cilene 
Ferreira da Silva.

O pretendente: EZEQUIEL BATISTA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 05/08/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Romildo Batista da Silva e de Barbara Maria da 
Silva. A pretendente: CRISTINA HELENA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 29/07/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Manoel dos Santos e de Helena 
Edelzuita dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE CAMARGO PREVIATELLO, profi ssão: impressor silk-
screen, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/11/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo da 
Silva Previatello e de Rosângela de Camargo Previatello. A pretendente: SEVERINA 
JOSEANE DOS SANTOS, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 02/06/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jovelino José dos Santos e de Helena Maria dos 
Santos.

O pretendente: WELLINGTON SILVESTRE DANTAS, profi ssão: TI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 27/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Silvestre Dantas e de Maria Aparecida 
Dantas. A pretendente: SOLANGE DE AZEVEDO MEDEIROS, profi ssão: auxiliar de 
seguros, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Ramos de 
Medeiros e de Benedita Maria de Azevedo Medeiros.

O pretendente: ROGERS ANDRÉ DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Beberibe, Recife - PE, data-nascimento: 12/06/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião André da Silva e de Elita Maria do 
Nascimento. A pretendente: MARIVAL MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: cobradora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 18/06/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nicacio José de Oliveira e de 
Quiteria Maria Barbosa.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FABOSSI, profi ssão: microempresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 04/09/1981, 
residente e domiciliado em  São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Fabossi e de Gisele Fabossi. 
A pretendente: JULIANA PEQUENO DOS SANTOS, profi ssão: engenheira civil, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Pequeno dos Santos e de Maria do 
Socorro dos Santos.

O pretendente: MILTON TSUTOMU ONO, profi ssão: gerente geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Alto Alegre - SP, data-nascimento: 30/07/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Tsuneo Ono e de Tokie Ono. A pretendente: ANA PAULA DAS 
VIRGENS MASCARENHAS, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Utinga - BA, data-nascimento: 19/08/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Sá Teles Mascarenhas e de Celestina das Virgens Sá Teles.

O pretendente: ANDRÉ LAGOIN ROMERO, profi ssão: professor - músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Votuporanga - SP, data-nascimento: 06/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Waidemam Romero e de Maria Lagoin 
Romero. A pretendente: KÁTIA DE OLIVEIRA TÃO, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 29/09/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir Luiz Tão e de Ana Maria de 
Oliveira Tão.

O pretendente: SERGIO LAURENT MARTINS DE SOUZA CORRÊA JUNIOR, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/05/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Laurent Martins 
de Souza Corrêa e de Edileide de Souza Corrêa. A pretendente: ARIANA SANCHES 
CURSINO, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 19/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Rene Cursino e de Valdenice Tugilio Sanches.

O pretendente: DIOGO DE GODEIS DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 05/10/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aldo da Silva e de Adicelma de 
Godeis. A pretendente: GISELI DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Armando Alves Pereira e de Maria 
Angela dos Santos.

O pretendente: MARCEL PACHECO, profi ssão: micro empreendedor individual, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 08/06/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Grossi Pacheco e de Sueli 
Aparecida Pacheco. A pretendente: RENATA NOGUEIRA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/05/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Teodoro Nogueira e de Nanci 
Aparecida Nogueira.

O pretendente: NORBERTO MISCHI, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 20/10/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dimir Mischi e de Irene Debussi Mischi. A 
pretendente: EGLE DE LIMA, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 26/09/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldemar de Lima e de Astezia Muniz de Lima.
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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: LAERCIO JOSÉ LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 06/03/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raul Bias Lima e de Arlinda Lima. 
A pretendente: ROGERIO TOPORCOV, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 02/03/1958, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nicolau Toporcov e de Rosa Constantino 
Mançin Toporcov.

O pretendente: WENDEL LAZKO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 22/08/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Lazko e de Rosineide 
Maria Souza Lazko. A pretendente: VIVIAN CRISTINA MUNIZ, profi ssão: fi nanceira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salvador Muniz e de Hely 
Aparecida Panhan Muniz.

O pretendente: CHRISTIAN DAVID RIZZATO PETRINI, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 13/09/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Petrini e de Marcia Aparecida 
Rizzato Petrini. A pretendente: DAIANA RODRIGUES DE CAMARGO, profi ssão: literata, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Domingues de Camargo e 
de Erineia Rodrigues de Camargo.

O pretendente: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: gerente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
09/09/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sérgio José 
dos Santos e de Silvana Regina Vico dos Santos. A pretendente: MERCIA DA 
SILVA AMORIM, profi ssão: corretora de seguro de vida, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 10/06/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Amorim Matos e de Joselita da Silva 
Amorim.

O pretendente: THIAGO JEFERSON RODRIGUES, profi ssão: auditor contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jordinez Jeferson Rodrigues e de Sonia Rufi no 
da Costa Rodrigues. A pretendente: CAROLINA SIMÕES SANCHEZ, profi ssão: auditora 
contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elias Calegari Sanchez 
e de Maria Auxiliadora Pato Simões Sanchez.

O pretendente: MAICON DE JESUS, profi ssão: operador de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Timbo - SC, data-nascimento: 05/05/1990, residente e 
domiciliado em Timbó - SC, fi lho de Sandrino de Jesus e de Irani Mohr de Jesus. A 
pretendente: KAROLINA DE OLIVEIRA CUBERO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 04/11/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Ricardo Cubero e de Odete 
de Oliveira Cubero.

O pretendente: RAPHAEL MARQUES AMOROSINO, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/03/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos André 
Amorosino e de Edna Marques Caveta Amorosino. A pretendente: ELISA CORTEZ 
CORACINI, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em Vargem 
Grande do Sul - SP, data-nascimento: 05/06/1987, residente e domiciliada em 
Vargem Grande do Sul - SP, filha de Dagoberto Coracini e de Lucia Helena Cortez 
Coracini.

O pretendente: MICHEL ROCHA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP -, data-nascimento: 10/09/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Canindé da Rocha e de Maria Aparecida dos 
Santos Rocha. A pretendente: KELLY APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: bancária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 18/01/1986, 
residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Augusto Cesar Santos e de Valdeci Maria 
dos Santos.

Trinta organizações latino-
americanas, entre as 
quais seis ONGs do Brasil, 
lançaram dia 8, no Rio de 
Janeiro, a campanha ‘Instinto 
de Vida’, que propõe 
reduzir em 50% o número 
de homicídios na região nos 
próximos dez anos

A meta pode parecer ambiciosa, 
a princípio, porque requer uma 
redução de 7% ao ano dos assas-

sinatos, mas é viável e já foi atingida em 
diversas cidades, tanto do Brasil, como 
dos outros seis países prioritários da 
campanha, que são Colômbia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México e Venezue-
la. A avaliação foi feita pela diretora do 
Instituto Igarapé, um dos elaboradores 
da campanha, Ilona Szabó.

A campanha apresenta duas estratégias 
para cumprir seu objetivo. A primeira é um 
grupo de organizações que vão promover 
políticas públicas que funcionam. “Nós 
elaboramos um guia de políticas públicas 
que devem estar compondo planos nacio-
nais, estaduais e municipais de redução de 
homicídios e que está disponível no nosso 
site. Do outro lado, trabalhando com a 
gente, temos organizações de mobilização, 
cujo objetivo é tanto desbanalizar a questão 
dos homicídios, como engajar os cidadãos 
para que nos ajudem a cobrar investimento 
e a implementação desses planos”.

Nos próximos meses, o Instituto Igarapé 
e seus parceiros na campanha no Brasil 
vão conversar com os diversos entes 
federativos (governadores, prefeitos, 
ministros, presidente), buscando esse 
compromisso e o comprometimento 

com as metas. As ONGs que integram a 
aliança latino-americana para redução de 
homicídios vão apoiar a elaboração dos 
planos governamentais dos entes que 
têm interesse em implementar políticas 
que funcionam, vão trabalhar na mobili-
zação para a desbanalização da questão 
e no esforço de engajar os cidadãos na 
cobrança por investimentos. 

O Instituto Igarapé coordena o grupo de 
políticas públicas enquanto a ONG Nossas 
se encarregará da estratégia do grupo de 
mobilização. Isso é muito importante, 
acentuou Ilona, porque o número de 
homicídios vem diminuindo no mundo, 
com exceção da América Latina.

A região concentra 8% da população 
global mas responde por 38% das mortes 
violentas (144 mil assassinatos por ano). 
“O nosso país é, há décadas, o campeão 
do número absoluto de homicídios no 
mundo, com 60 mil mortes por ano. Não 
há precedente. É mais do que em qualquer 
guerra como da Síria,  do Iraque, Afega-
nistão. E nós estamos resignados; a gente 
acha que não há nada a fazer. Mas há”, 
garantiu a diretora do Instituto Igarapé. 
Hoje em dia, sabe-se muito mais sobre o 
que funciona ou não, completou.

O segundo país em número de homi-
cídios no mundo é a Índia, com 40 mil 
mortes/ano, mas o país detém cinco vezes 
a população brasileira, observou. Isso 
comprova que, no Brasil, o número é alto 
demais e inaceitável. Acrescentou que a 
questão da impunidade dos que cometem 
crimes contra a vida no Brasil também 
ajuda nessa espiral de violência. Por isso, 
a campanha vem como objetivo salvar 365 
mil vidas na região, 180 mil delas somente 
no Brasil. A meta é quantifi cada pelo 
número de vidas salvas, explicou Ilona. 
Se nada for feito, nos próximos dez anos 

serão em torno de 600 mil brasileiros 
assassinados.

“Eu acho que a gente não pode mais 
fi car matando o nosso futuro, porque a 
maior parte dessas mortes são de jovens. 
A gente precisa dar um rosto a essas 
mortes e mostrar à população que é viável 
(a redução dos homicídios)”. É preciso, 
ainda, salientou, cobrar a liderança efe-
tiva de todos os níveis de governo para a 
concretização dessa meta.

Pesquisa feita pelo Instituto DataFo-
lha e o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, mostra que 94% da população 
brasileira afi rmam que o número de 
homicídios no país é alto ou altíssimo 
e 96% acreditam que é papel dos três 
entes federativos combater a violência 

e o crime. “Essa articulação de fato dos 
três Poderes é fundamental para que 
esses planos saiam do papel”, opinou 
Ilona Szabó.

A pesquisa revela que 50 milhões de 
brasileiros acima de 16 anos tiveram algum 
parente ou amigo assassinado e 78% anali-
sam que mais armas geram mais violência. 
As ONGs defendem que haja maior contro-
le sobre a circulação de armas no Brasil e 
pretendem cobrar do Ministério da Justiça 
e do governo federal posicionamento nesse 
sentido. Segundo a diretora do Instituto 
Igarapé, a sinalização do governo não pode 
ser contraditória ao plano de redução de 
homicídios no Brasil. 

“O controle de armas é fundamental para 
essa equação. A gente não pode permitir, 

por exemplo, a volta do porte de armas no 
Brasil. Isso seria potencializar essa tragé-
dia que a gente já está vendo”. É preciso, 
destacou ainda, informar a sociedade sobre 
o que funciona e trabalhar a esperança e 
não o medo, e não permitir retrocessos. 
A campanha lançou também a plataforma 
on-line Vivos em Nós que visa mobilizar 
pessoas que perderam parentes, amigos e 
entes próximos e queridos para fazer uma 
homenagem a essas vidas que foram inter-
rompidas precocemente pela violência. A 
plataforma vai aceitar relatos, fotos. 

“É um mural de homenagens. A gente 
quer dar rosto a esses números, mostrar 
que elas não foram as únicas vítimas, 
que por trás fi caram famílias, muitas 
vidas abaladíssimas que mudaram seu 
curso com essa tragédia”. A partir das 
homenagens, o objetivo é criar empatia 
para desbanalizar a questão “e voltar a 
nos indignar, a valorizar a vida, seja de 
quem for, porque vida é vida”.

Ilona Szabó informou que as 30 ONGs 
latino-americanas que integram a aliança 
para redução de homicídios na região são 
totalmente contrárias a políticas popu-
listas que fi cam valorizando a vingança, 
“porque vingança não é justiça e a gente 
vê uma série de pessoas se aproveitando 
do medo para vender soluções fáceis que 
só geram mais violência.” 

A aliança de ONGS da América Latina 
busca políticas públicas que tenham evi-
dência científi ca, que sejam monitoradas 
e atinjam resultados e não gerem mais 
violência. A Vivos em Nós é uma maneira 
de humanizar essa questão, disse Ilona. 
A plataforma resultará na publicação de 
um livro que será entregue a diversas 
autoridades, pedindo o cumprimento 
das políticas públicas que estão sendo 
defendidas (ABr).

ONGs latino-americanas querem reduzir 
violência em 50% na região em dez anos
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