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“A diferença entre 
a galinha e o 
político é que o 
político cacareja
e não bota o ovo”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,6% Pontos: 
62.662,48 Máxima de +1,79% 
: 62.775 pontos Mínima de 
-0,01% : 61.670 pontos Volume: 
9,49 bilhões Variação em 2017: 
4,04% Variação no mês: -4,19% 
Dow Jones: +0,21% Pontos: 
20.937,91 Nasdaq: +0,08% 
Pontos: 6.138,71 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2650 Venda: R$ 3,2655 
Variação: -0,19% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2648 Venda: R$ 
3,2654 Variação: -0,64% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,4130 Variação: 
-0,41% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,55% 
ao ano. - Capital de giro, 14,15% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.255,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,47%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,500 
Variação: -1,87%.

Cotação: R$ 3,2715 Variação: 
-0,17% - Euro Compra: US$ 
1,1181 (às 17h33) Venda: US$ 
1,1181 (às 17h33) Variação: 
-0,51% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6500 Venda: R$ 3,6520 
Variação: -0,68% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5130 Venda: R$ 
3,8370 Variação: -0,52%.

turo: +1,52% Pontos: 63.125 
Máxima (pontos): 63.195 Míni-
ma (pontos): 61.510. Global 40 
Cotação: 881,127 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
afi rmou que o Brasil 

voltou a crescer e vai conti-
nuar crescendo ao longo do 
ano. Ele ressaltou que tem 
notado preocupações dos 
agentes sobre os rumos da 
política econômica em meio 
à recente crise política, mas 
disse acreditar que existe 
consenso no País hoje de 
que esta política econômica 
de controle do gasto público 
e da infl ação do governo de 
Michel Temer vai continuar.

A afi rmação de Meirelles 
arrancou aplausos do audi-
tório lotado do seminário da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Construção de Base 

     

Há consenso de que a 
política econômica atual 
vai continuar, diz Meirelles

(Abdib), em São Paulo. Este 
foi o primeiro evento público 
do ministro desde o início da 
crise. “Estamos engajados nas 
reformas e vamos continuar”, 
afi rmou Meirelles. O Brasil viveu 
momentos diferentes e circuns-
tâncias políticas diferentes no 
passado recente, disse, logo 
no início de sua apresentação. 

O ministro citou a recessão 
de 2015 e 2016, causada por 
decisões erradas de política 
econômica do governo anterior. 
“Estamos saindo da crise”, dis-
se ele, ressaltando que o Brasil 
hoje tem condições diferentes 
hoje do que tinha há um ano. 
Entre as melhoras do governo 
de Michel Temer, Meirelles 
citou a medida que estabelece 

um teto para a alta dos gastos 
públicos. “No Brasil, a crise 
política gera uma crise eco-
nômica quando gera incerteza 
sobre a orientação da política 
econômica no futuro.”

Meirelles ressaltou que o 
crescimento voltou no primei-
ro trimestre e a infl ação está 
caindo, incluindo a de serviços. 
Essa queda da infl ação deve 
aumentar o poder de compra 
dos brasileiros, disse ele, ressal-
tando que famílias e empresas 
se focaram nos últimos meses 
em reduzir seus passivos. “A 
retomada do crescimento é 
lenta porque as pessoas estão 
pagando dívidas”. O poder 
de compra, de acordo com o 
ministro, subiu 3% depois de 

Ministro da fazenda, Henrique Meirelles, participa do seminário Financiamento

e Garantias para a Infraestrutura, em São Paulo.

muito tempo de queda.
Meirelles rebateu críticas à 

reforma da Previdência, entre 
elas a de que a mudança vai 
privilegiar os mais ricos. “Ao 

contrário. Hoje, os 20% de 
menor renda na população 
não conseguem contribuir os 
35 anos com carteira assinada, 
porque acabam recorrendo ao 

mercado informal. Os pobres 
tendem a aposentar por idade. 
Vão contribuir mais aqueles 
com renda um pouco mais 
elevada”, argumentou (AE).

Contas externas 
têm o melhor 
resultado

As contas externas do Brasil 
fecharam o mês de abril com 
resultado positivo. De acordo 
com dados do Banco Central 
(BC), divulgados ontem (23), 
o saldo positivo das transações 
correntes, que são as compras 
e as vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do país com o mundo, 
chegou a US$ 1,153 bilhão. 
É o segundo mês seguido de 
resultado positvo, o melhor 
para abril desde 2007 (US$ 
1,744 bilhão).

O resultado positivo foi 
influenciado pelo superávit 
recorde da balança comercial 
que chegou a US$ 6,742 bilhões, 
em abril. 

De janeiro a abril, a conta 
corrente fechou negativa em 
US$ 3,5 bilhões, contra US$ 
7,184 bilhões em igual perío-
do do ano passado. Os dados 
do balanço de pagamentos 
do país também incluem os 
investimentos estrangeiros. 
Em abril, o investimento direto 
no país (IDP) – recursos que 
entram no Brasil e vão para o 
setor produtivo da economia 
– chegou a US$ 5,577 bilhões. 
Nos quatro meses do ano, fi cou 
em US$ 29,530 bilhões (ABr).

Taxa do Enem 
Participantes do Enem têm 

somente hoje (24) para pagar a 
taxa do exame e, assim, confi rmar 
a inscrição. O pagamento pode ser 
feito em qualquer agência bancá-
ria, casa lotérica ou agência dos 
Correios. Os candidatos devem 
estar atentos aos horários esta-
belecidos pelas instituições onde 
realizarão o pagamento. O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 82.

Governo 
empenhado nas 
reformas

O ministro do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Ges-
tão, Dyogo Oliveira, declarou 
ontem (23) que o governo 
federal continua empenhado 
e trabalhando para aprovar 
as reformas previdenciária e 
trabalhista. “O Brasil não pode 
parar, temos que continuar 
mobilizados pelas reformas. 
Esta é a decisão do governo 
neste momento”. O ministro 
fez pronunciamento durante 
o seminário Financiamento e 
Garantias para a Infraestrutura, 
promovido na capital paulista.

“A recuperação do cresci-
mento está em curso, precisa-
mos continuar neste caminho. 
As reformas são tão importan-
tes esta semana, quanto eram 
semana passada. Não pode-
mos nos afastar delas”, disse 
Oliveira. O ministro destacou 
que o conjunto de ações imple-
mentadas pelo governo Michel 
Temer na área econômica está 
gerando resultados (ABr).

Ex-governadores do DF, Agnelo Queiroz José Roberto Arruda.

Ao autorizar a prisão tem-
porária, ontem (23), de dois 
ex-governadores do Distrito 
Federal, José Roberto Arru-
da e Agnelo Queiroz, além 
do ex-vice de Agnelo, Tadeu 
Fillipelli, e de mais seis pes-
soas, o juiz federal Vallisney de 
Souza Oliveira, do TRF1, disse 
haver inúmeras provas de que 
as supostas irregularidades 
não se restringem às obras de 
reconstrução do Estádio Mané 
Garrincha, um dos palcos da 
Copa do Mundo de 2014.

“Existem inúmeros outros 
elementos probatórios de 
que as irregularidades são 
mais amplas […], pois, no 
mesmo [período], ao menos 
outros dois procedimentos 
licitatórios e contratos de 
obras e serviços foram exe-
cutados  com a participação 
direta ou indireta das mesmas 
empreiteiras, além de outras”, 
aponta o juiz. As provas vêm 
dos acordos de delação pre-
miada fi rmados por três altos 
executivos da construtora 
Andrade Gutierrez.

Rovena Rosa/ABr
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Brasília - Após muito bate-
-boca e confusão, os senadores 
da base do governo conseguiram 
uma saída para completar a 
leitura do parecer da reforma 
trabalhista na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE). O 
relator Ricardo Ferraço (PSDB-
-ES) deu o parecer como lido 
e confi rmou que a votação no 
colegiado está agendada para a 
próxima terça-feira (30). “Dei o 
relatório como lido e foi conce-
dida vista. A tendência é que a 
votação seja já na próxima terça-
-feira. O calendário da reforma 
trabalhista está absolutamente 
mantido”, afi rmou Ferraço.

O líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), e 
o vice-presidente do Senado, 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), 
deixaram a sala da comissão 
confi rmando a decisão da base 
de dar o relatório como lido. Os 
senadores foram perseguidos 
nos corredores do Senado por 
manifestantes aos gritos de 
“golpistas”. “Dar como lido não 
é ler. Não consideramos a leitura 
do relatório”, afi rmou o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
Ele e a senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN) afi rmaram que vão 
buscar solução regimental para 

Senador Ricardo Ferraço 

(PSDB-ES).

São Paulo - O procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, disse que o senador Aé-
cio Neves quer pôr um “freio de 
arrumação na Polícia Federal”. 
Ao insistir no decreto de prisão 
preventiva do tucano decorren-
te de fl agrante por crime ina-
fi ançável na Operação Patmos 
- que mira também o presidente 
Michel Temer e o deputado Ro-
cha Loures (PMDB/PR) -, por 
meio de recurso ao Plenário do 
STF, Janot transcreve diálogo 
entre Aécio e o senador José 
Serra, também do PSDB. Eles 
caíram no grampo da PF no dia 
13 de abril.

Aécio e Serra falam sobre 
uma eventual troca no Minis-
tério da Justiça, Pasta ocupada 
pelo deputado Osmar Serraglio 
(PMDB/PR). Serra sugere “al-
guém como o Jungmann”, em 
referência ao ministro da Defe-
sa. Nas 66 páginas do recurso, 
o procurador destaca ainda um 
diálogo de Aécio com o empre-
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Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.
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A Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
condenou ontem (23) o depu-
tado Paulo Maluf (PP-SP) a sete 
anos, nove meses e 10 dias de 
reclusão pelo crime lavagem 
de dinheiro. O deputado terá 
também de pagar multa. A pena 
será cumprida, inicialmente, 
em regime fechado.

Os ministros determinaram 
ainda a perda do mandato 
parlamentar e interdição dele 
para exercício de cargo ou 
função pública de qualquer 
natureza. Além disso, Maluf 
não poderá ocupar o cargo de 
diretor e membro de conselho 
de administração pelo dobro do 
tempo da pena aplicada a ele, 
como prevê a lei de combate à 
lavagem de dinheiro.

Os ministros Edson Fachin 
(relator do caso), Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux 
votaram pela condenação, en-
quanto Marco Aurélio foi favo-
rável à absolvição por entender 
que o crime já prescreveu. Na 
decisão, os ministros da Primei-

Maluf foi condenado pelo 

crime de lavagem de dinheiro.
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Janot diz que Aécio quer por 
‘freio de arrumação’ na PF

um dos protagonistas dessa 
estratégia, afi rmando que, nesta 
agenda, ‘estou mergulhado 
nisso, minha vida é isso, minha 
vida virou um inferno’”, assinala 
o procurador. “Vê-se que a ‘fi r-
meza’ que se espera do ministro 
da Justiça é no sentido de co-
locar um freio de arrumação na 
Polícia Federal”, afi rma Janot. 
O procurador observa que a 
estratégia do tucano ‘coincide’ 
com aquela discutida entre o 
senador Romero Jucá (PMDB/
RR) e o delator Sérgio Machado.

“Esses áudios estão em per-
feita harmonia com os diálogos 
mantidos por Aécio Neves 
com Romero Jucá no dia 13 
de abril de 2017, no qual de 
forma dissimulada eles tratam 
da junção de esforços de vários 
políticos para colocar um limite 
na ‘Operação Lava Jato’; e, José 
Serra, no dia 13 de abril de 2017, 
no qual tratam da necessidade 
de se colocar um Ministro da 
Justiça forte” (AE).

sário Joesley Batista, acionista 
da JBS, no dia 24 de abril. O tu-
cano fala que “a estratégia para 
justifi car a aprovação do projeto 
de abuso de autoridade é usar 
os supostos erros da Operação 
Carne Fraca, escondendo o real 
objetivo de que, de fato, seria 
para impedir ou embaraçar a 
Operação Lava Jato”.

“Aécio se apresenta como 

Maluf é condenado a mais 
de sete anos de prisão

ra Turma do STF decretaram 
a perda, em favor da União, 
dos bens, direitos e valores, 
objetos da lavagem de dinheiro 
pela qual foi o réu condenado, 
ressalvado o direito do lesado 
ou de terceiro de boa-fé.

Conforme a denúncia apre-
sentada pelo Ministério Público 
Federal, Maluf usou contas no 
exterior para lavar dinheiro des-
viado da prefeitura de São Paulo 
no período em que ele comandou 
o Executivo local, entre os anos 
de 1993 e 1996 (ABr).

Reforma trabalhista 
será votada no dia 30

entrar com recurso ao plenário 
da leitura do relatório. 

“Quem achar que deve, pode 
pedir recurso”, argumentou o 
relator. “Oposição não precisa 
concordar com a leitura”, ale-
gou Ataídes Oliveira (PSDB-
-TO), que também se envolveu 
em um bate-boca com Randolfe 
e precisou ser apartado por ou-
tro senador. O senador Cássio 
Cunha Lima deixou a comissão 
e foi discursar em plenário 
contra a ação da oposição para 
impedir a leitura do relatório. 
“Se a regra for impedir no grito, 
no braço, acabou o Parlamento. 
Vimos atos de selvageria na 
comissão”, alegou (AE).

Ex-governadores fraudaram outras 
obras além do Mané Garrincha

Os outros “dois procedi-
mentos licitatórios” a que 
se refere o juiz federal são 
relativos às obras de imple-
mentação do Sistema BRT Sul 
(obra de mobilidade urbana 
custeada com recursos fede-
rais do PAC) e de realização 
dos serviços urbanísticos no 
entorno do Mané Garrincha. 

Às autoridades, os executi-
vos contaram que a licitação 
foi forjada para que o consór-
cio Via Engenharia & Andrade 

Gutierrez fosse escolhido para 
executar a obra. Em contra-
partida, as empresas teriam 
pago propina para o então 
governador, José Roberto 
Arruda, para seu sucessor, 
Agnelo Queiroz, e seu vice, 
Tadeu Fillipelli. Em sua de-
cisão, o juiz federal menciona 
que, segundo a PF, a reforma 
do estádio causou um prejuízo 
de R$ 1,3 bilhão à Terracap e 
à União, que detém 49% das 
ações da Terracap (ABr).



OPINIÃO
Crescer rápido demais 

pode ser a morte
do seu negócio

O objetivo de muitos 

empreendedores é 

fazer sua empresa 

crescer rápido, sempre 

dobrando de tamanho, 

acumulando resultados 

e faturamento

Mas sua empresa ou 
mercado podem não 
estar preparados para 

esse momento, e isso, pode 
signifi car o fi m do seu negó-
cio. Imagine que você esteja 
subindo uma escada de forma 
veloz, os primeiros degraus 
são excitantes, pois mostra 
sua evolução, as conquistas e 
te dão satisfação, mas você não 
fi ca só neles, continua subindo, 
até que a observa que a escada 
está sendo construída ainda, 
ela possui um fi nal, mas você 
não consegue mais parar. 

A queda é inevitável. 
Essa é a analogia que você 

deve fazer quando vê o cres-
cimento de sua empresa. É 
uma sensação incrível ver ela 
dando os primeiros passos, 
caminhando de forma fi rme 
e alcançando resultados. Mas 
será que a estrada em que você 
está seguindo está pronta para 
que você passe? Bom, para que 
você não seja pego de surpresa 
e veja seu sonho desmoro-
nando duas questões devem 
ser levadas em consideração: 
planejamento e paciência. 

Ter os planos da sua empresa 
estabelecidos para o curto, 
médio e longo prazo é básico ao 
iniciar um empreendimento, se 
você não partir desse ponto, 
não conseguirá chegar a lugar 
nenhum. O ponto importante 
é que você precisa planejar 
também como agir se você 
evoluir rápido demais, saber 

os motivos desse crescimento 
serão de extrema necessidade. 
Algumas possibilidades são: 
alto investimento em mídia, 
mercado muito novo, público 
alvo reduzido e, até, questões 
sazonais. 

Se você não incluir isso em 
seu planejamento, não terá 
fôlego para manter o ritmo. E 
se entrar um ciclo de difi cul-
dades sem esses planos pode 
fazer com que a queda seja 
impossível de parar. Leve em 
conta interferências externas, 
localização, tamanho do mer-
cado e até se ele está maduro 
para consumir seu serviço 
ou produto. Esse desenho é 
importante, pois vai te ajudar 
a entender qual a situação da 
estrada que você vai correr. 

Por isso é crucial ter paci-
ência! Em algum momento, 
um crescimento menor pode 
se mostrar necessário, pois 
te permitirá manter as coisas 
equilibradas. Existem análises 
mercadológicas que mostram 
que um crescimento entre 20 
e 25% é o mais equilibrado, 
pois permitirá um faturamento 
forte e uma estrutura de cola-
boradores que acompanhe a 
demanda. 

Por mais empolgante que 
seja ver sua empresa cres-
cendo, você precisa ter os 
pés no chão, nem os maiores 
investidores do mundo acham 
benéfi co um crescimento tão 
agressivo, pois sabem que 
pode ser um tiro no pé. Um 
crescimento menor, mas que 
dará mais tempo de vida a 
sua empresa é mais positivo, 
pois dará sustentação para sua 
companhia perante o mercado. 

(*) - É CEO e Fundador da CargoX 
(www.cargox.com.br).

Federico Vega (*) 
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Plano de incentivo à aposentadoria da Eletrobras

dará bônus de 50%.

Cerca de 4,6 mil funcionários 
da Eletrobras e suas contro-
ladas Centro de Pesquisas de 
Energia Elétrica (Cepel), Com-
panhia de Geração Térmica 
de Energia Elétrica (CGTEE), 
Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco (Chesf), Eletro-
nuclear, Eletronorte, Eletrosul, 
Eletropar e Furnas poderão 
aderir ao Plano de Aposenta-
doria Extraordinária (PAE) 
lançado pela holding. O plano 
é uma das iniciativas do Plano 
Diretor de Negócios e Gestão 
da estatal para o período de 
2017 a 2021.

Em nota, a Eletrobras infor-
mou que o programa pretende 
reduzir custos e “adequar o 
corpo de funcionários à nova 
realidade do setor elétrico bra-
sileiro”. As adesões voluntárias 
serão feitas em dois períodos, 
sendo que o primeiro termina 
no dia 30 de junho. O segundo 
período se estenderá de 10 a 
31 de julho. Os desligamentos 
serão feitos em sete turmas, 
entre junho e dezembro deste 
ano. Para aderir ao Plano de 

O Feirão Caixa da Casa Própria começa na 
próxima sexta-feira (26) e vai até 25 de junho em 
14 cidades. No evento, considerado o maior do 
ramo imobiliário no país, 228 mil imóveis novos e 
usados serão ofertados em todas as modalidades e 
linhas de crédito habitacional da Caixa. “O feirão 
se consolidou por promover a realização do sonho 
da casa própria e estimular o mercado imobiliário. 

O evento proporciona também a concretiza-

ção de mais negócios para o setor da construção 
civil e contribui para o desenvolvimento da 
economia”, disse Nelson Antônio de Souza, 
vice-presidente de Habitação da Caixa. O feirão 
será realizado em dois fi ns de semana, entre 
os dias 26 e 28 de maio e 23 e 25 de junho. No 
primeiro fi m de semana, o evento ocorrerá nas 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, 
Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Hori-

zonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia. 
No segundo fi m de semana, o evento chegará 
a Brasília, Fortaleza e Curitiba.

A feira contará neste ano com 548 constru-
toras, 261 correspondentes imobiliários e 185 
imobiliárias. Para requerer o crédito da casa 
própria, o interessado deve levar documento 
de identidade, CPF, comprovante de renda e 
residência atualizados (ABr).

Andrea Neves quando era levada pela Polícia Federal para 

fazer exames no Instituto Médico Legal, após ser presa.

A defesa de Andrea Neves, 
irmã do senador Aécio Neves, 
recorreu ontem (23) ao STF 
para que ela possa deixar a 
prisão. Ela foi presa na última 
quinta-feira (18) pela Polícia 
Federal por determinação do 
ministro Edson Fachin. No 
recurso, o advogado Marcelo 
Leonardo pede a substituição 
da prisão por medidas cautela-
res de liberdade e afi rma que 
Andrea Neves não pode ser 
responsabilizada por todos 
atos ilícitos supostamente 
praticados por seu irmão.

Na investigação que foi aber-
ta no STF, a irmã do senador 
é acusada de intermediar o 
pagamento de R$ 2 milhões 
pelo empresário Joesley Batis-
ta, dono da empresa JBS. Em 
depoimento de delação, o em-
presário também afi rmou que 
Andrea teria solicitado R$ 40 
milhões para a compra de um 
apartamento. “Os argumentos 
aduzidos pelo procurador-
-geral e, em parte, admitidos 

No dia 23 de maio de 1992, explosivos foram colocados na estrada A29, em Capaci,

nos arredores de Palermo.

Falcone havia liderado a 
mega investigação da 
Operação Mãos Limpas, 

que revelou um esquema de 
propinas entre empresários e 
políticos italianos. No dia 23 
de maio de 1992, explosivos 
foram colocados na estrada 
A29, em Capaci, nos arredores 
de Palermo. Assim que o carro 
do juiz estava passando, eles 
foram acionados causando a 
explosão do veículo.

O presidente da Itália, Sergio 
Mattarella, participou de uma 
cerimônia especial em Palermo 
- onde ocorreu o assassinato - e 
disse que a atitude do magis-
trado inspira até hoje. “Mesmo 
a recordação daqueles lon-
gínquos dias de Palermo, tão 
dramáticos, tão escuros e tão 
marcados pela violência e pela 
dor, permanecem plenamente 
vívidos na Itália e no mundo. 
E provoca, também, horror e 
envolvimento, não apenas para 
quem o sentiu pessoalmente ou 
que viu isso proximamente”, 
afi rmou o mandatário.

“O maxiprocesso que foi 
conduzido magistralmente, 
sob a base das intuições e do 
trabalho de Giovanni Falcone, 
constituiu uma virada radical 

Manchester: 
autor do 
atentado 
é fi lho de 
refugiados 

líbios
Salman Abedi, identifi-

cado pela polícia britânica 
como autor do atentado da 
Manchester Arena, nasceu 
nessa cidade inglesa e é 
fi lho de um casal de refu-
giados líbios que fugiram 
da ditadura de Muamar Al 
Kaddafi, disseram ontem 
(23) fontes de Segurança de 
Trípoli. Segundo tais fontes, 
Abedi, de 22 anos, nasceu 
em 1994 em Manchester e é 
o segundo fi lho do casal de 
refugiados líbios Samia Tabal 
e Ramadan Abedi.

Antes de se mudar para o 
sul de Manchester, onde re-
side há mais de uma década, 
o pai de Salman, Ramadan 
Abedi, que trabalhava no 
setor de segurança, viveu 
em Londres durante algum 
tempo, disseram as fontes 
líbias. O chefe da polícia de 
Manchester, Ian Hopkins, 
afi rmou em um compare-
cimento perante os meios 
que as forças de segurança 
tentam agora determinar se 
Abedi atuou sozinho ou con-
tou com uma rede de cola-
boradores. O policial indicou 
que os restos de Abedi ainda 
não foram reconhecidos de 
forma ofi cial por um juiz 
forense, por isso recusou-se 
a dar mais detalhes sobre ele 
nesta etapa da investigação. 

Segundo a rede britânica 
BBC, Abedi tinha pelo me-
nos dois irmãos, também 
britânicos. O núcleo familiar 
vive em diversos domicílios 
no bairro de Fallowfi eld, ao 
sul de Manchester, onde a 
polícia realizou uma batida, 
informou o canal público. 
A detenção de um jovem 
de 23 anos no sudoeste de 
Manchester é até agora a 
única prisão relacionada 
com o ataque, que ocorreu 
ao término de um show da 
norte-americana Ariana 
Grande (Agência EFE).

N
ad

ia
 S

us
sm

an
/B

lo
om

be
rg

Pa
ul

o 
Fo

ns
ec

a/
EF

E

R
ep

ro
du

çã
o

Itália lembra 25 anos de ataque 
que matou juiz da Mãos Limpas

A Itália prestou uma série de homenagens ontem (23) para lembrar os 25 anos da morte do juiz Giovanni 
Falcone, sua esposa e mais três agentes em um atentado realizado pelo grupo mafi oso Cosa Nostra

na guerra do Estado contra 
a Cosa Nostra”, acrescentou. 
Além da cerimônia ofi cial, há 
diversas outras celebrações em 
Palermo e em várias cidades 
italianas para relembrar a data. 
Milhares de estudantes parti-
ram de Civitavecchia, de barco 
para participar de eventos 
educativos. Na embarcação, 
estavam ainda o presidente 
do Senado, Pietro Grasso, a 
ministra da Educação, Va-

leria Fedeli, o procurador 
antimáfi a, Franco Roberti e o 
vice-presidente do Conselho 
Superior de Magistratura, 
Giovanni Legnini.

Também ocorreram duas 
passeatas para lembrar da 
importância de Falcone e, às 
17h58 (hora italiana), na qual 
foi feito um minuto de silêncio 
pelas vítimas. Essa foi a hora 
exata da morte do juiz e dos 
demais ocupantes do carro 

que explodiu em Palermo. Em 
1993, o ex-chefão da Cosa Nos-
tra Salvatore ‘Totò’ Riina foi 
condenado à prisão perpétua 
pelos homicídios. Em julho do 
ano passado, outros quatro 
acusados - Salvo Madonia, 
Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro 
e Lorenzo Tinnirello - também 
foram condenados à perpétua 
por serem corresponsáveis 
pelo atentado (ANSA/COM 
ANSA).

Irmã de Aécio Neves pede 
liberdade ao Supremo

pelo ministro relator, na decisão 
agravada, para, pretensamente, 
justifi car a necessidade da se-
gregação cautelar da agravante 
Andrea Neves da Cunha são 
estranhos a sua pessoa, eis que 
dizem respeito a seu irmão, se-
nador Aécio Neves”, argumenta 
a defesa.

Na semana passada, após Aécio 
Neves ser afastado do cargo pelo 
ministro Edson Fachin, a assesso-

ria do parlamentar afi rmou que 
ele está absolutamente tranqui-
lo quanto à correção de todos 
os seus atos.  “No que se refere 
à relação com o senhor Joesley 
Batista, ela era estritamente 
pessoal, sem qualquer envol-
vimento com o setor público”. 
A defesa do senador informou 
que sua intenção era vender a 
Joesley um imóvel para pagar a 
dívida (ABr).

Eletrobras lança plano de aposentadoria 
para 4,6 mil funcionários

Aposentadoria Extraordinária, 
o empregado deve ter mais de 
55 anos de idade e pelo menos 
10 anos de trabalho na empresa 
no momento do desligamento. 

A medida abrange aposen-
tados pela Previdência ofi cial, 
funcionários em condições de 
aposentadoria pela Previdência 
ofi cial até a data de desligamen-
to, empregados reintegrados e 
anistiados à empresa por meio 
da Comissão Especial Intermi-

nisterial. Neste último caso, a 
Eletrobras esclareceu que não 
há exigência de tempo mínimo 
de empresa, idade mínima ou 
obrigatoriedade de ser apo-
sentado ou estar em vias de se 
aposentar. Segundo a estatal, 
as condições para adesão ao 
programa foram submetidas 
à aprovação da Secretaria de 
Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais e apresenta-
das às entidades sindicais (ABr).

Feirão da Caixa começa sexta-feira e terá 228 mil imóveis

Condenada a mais de 12 anos 
de prisão na Ação Penal 470, por 
participação no esquema do men-
salão, a ex-diretora da agência de 
publicidade SMP&B, do empre-
sário Marcos Valério, Simone de 
Vasconcelos foi benefi ciada pelo 
indulto especial do Dia das Mães e 
deve ser libertada em breve. O be-
nefício foi concedido pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, do STF, que 
acolheu parecer do MPF, entenden-
do que Simone preenche todos os 
requisitos para receber o indulto 
previsto em decreto presidencial 
divulgado em abril.

Com a decisão, Barroso declarou 
extinta a pena de Simone e deter-
minou que ela seja solta. Simone 
também deve receber de volta 
seu passaporte, que estava sob os 
cuidados do STF desde que ela foi 
denunciada. Na decisão, Barroso 
destacou que o decreto presiden-
cial menciona que, por ocasião do 

Dia das Mães, o indulto deve ser 
concedido a mulheres que não 
respondam ou não tenham sido 
condenadas pela prática de outro 
crime cometido mediante violência 
ou grave ameaça, que não tenham 
sido punidas com a prática de falta 
grave e, no caso de completarem 
60 anos, em crimes sem violência, 
tenham cumprido, no mínimo, um 
sexto da pena. 

Condenada pelos crimes de cor-
rupção ativa, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas, Simone foi 
autorizada pelo então presidente 
do STF, ministro Ricardo Lewan-
dowski, a migrar para o regime 
semiaberto em julho de 2015 - um 
ano e oito meses após ter sido 
considerada culpada. Pouco mais 
de um ano depois, em dezembro 
de 2016, o mesmo ministro Luís 
Roberto Barroso autorizou que 
Simone migrasse para o regime 
aberto (ABr). 

Supremo extingue pena de 
condenada no Mensalão
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Dia Nacional do Café: 
a bebida que supera a 
experiência da xícara

A cultura do café no 

Brasil é muito forte. 

Tanto é verdade que 

hoje, dia 24 de maio, foi 

instituído como o Dia 

Nacional do Café 

O pequeno grão caiu 
no gosto do brasileiro 
de tal forma que hoje 

existem diversos negócios de 
alimentação e profissionais 
especializados na bebida. Além 
disso, ele é um dos principais 
produtos de exportação do 
país, concorrendo até mesmo 
com a carne. O Brasil produz 
um café de primeira qualida-
de e me arrisco a dizer que o 
nosso café é um dos melhores 
do mudo.

O grão chegou ao nosso país 
ainda na era da colonização 
e trouxe consigo a cultura 
da convivência na cozinha. 
Tornou-se, assim, uma paixão. 
Nas redes sociais é comum 
encontrarmos mensagens de 
bom dia com os seguintes 
dizeres: “um bom dia começa 
com cheirinho de café”. 

Por que isso acontece? Por-
que o café passa a sensação 
de aconchego, de conforto, 
de família, de convivência e de 
compartilhamento. Ele supera 
a experiência da xícara e sem-
pre é uma boa companhia, seja 
numa reunião de negócios, de 
amigos ou de família. E mes-
mo se você estiver sozinho, 
uma xícara de café pode ser 
confortante!

Como o café é um gosto 
cultural do brasileiro, con-
sequentemente a busca pelo 
produto é inevitável. Isso é tão 
forte que muitos ambulantes 
de negócios de alimentação 
começam vendendo café com 
bolo ou biscoito nas ruas ou 
portas de empresas.

Houve, nos últimos anos, 
uma crescente nos mercados 
das cafeterias e dos profi s-
sionais especializados. Hoje 
existem, por exemplo, cursos 
específicos para tratar da 
química do café. Os alunos 
aprendem da qualidade do grão 
às técnicas de preparo. Você 
sabia que existem até drinks 
que levam álcool e café? 

O maior desafi o para quem 
deseja se aventurar neste mer-
cado é que o produto tem um 
baixo valor. Como aumenta-lo? 
Possuindo um ambiente que 
tenha valor agregado, afi nal 
é muito diferente vender um 
cafezinho coado na porta de 
uma construção, por exemplo, 
de vender o mesmo cafezinho 
dentro de uma cafeteria. São 
ambientes, públicos e experi-
ências diferentes. 

Na hora de vender, tenha 
paciência, pois o retorno é um 
pouco mais lento que em ou-
tros negócios de alimentação, 
no entanto é um produto que 
não é atingido pela sazonalida-
de. Pelo fato de ser constante, 
o empresário não terá um alto 
fl uxo e um baixo fl uxo, terá um 
fl uxo constante. 

Além de explorar o grão, 
o gestor pode investir em 
valores agregados, como uma 
confeitaria, lanches ou salga-
dos. Esta bebida sempre vem 
acompanhada e vários produ-
tos conversam bem com ela. 
Algumas cafeterias têm um 
cardápio variado e oferecem 
até espaço para eventos. 

O café um produto muito 
importante para o Brasil e 
a tendência é que cada vez 
mais novidades surjam para 
incrementar o produto e esse 
mercado.

(*) - É consultora, especialista em 
Gestão de Negócios de Alimentação 

(www.negociosdealimentacao.com.br).

Fernanda Fernandes (*)

A - Curso para Fornecedores
A Fundação Procon-SP oferece aos fornecedores de produtos e ser-
viços, um curso básico sobre os direitos do consumidor. O objetivo é 
apresentar elementos presentes no Código de Defesa do Consumidor, 
ilustrados com exemplos dos problemas mais frequentes atendidos por 
esta Fundação, que contemplam tanto os direitos quanto os deveres de 
ambas as partes, visando a educação para o consumo e harmonização 
das relações de consumo. O curso se destina aos profi ssionais, inclu-
sive liberais e autônomos, que atuam nos mais diversos segmentos do 
mercado de consumo. Será no dia 13 de junho, das 09h00 às 16h00, na 
Rua Barra Funda, 930 (http://www.procon.sp.gov.br/curso.asp?id=665).

B - Busca por Emprego 
O Ministério do Trabalho lançou um aplicativo móvel que permite ao 
trabalhador encontrar, de forma prática e rápida, vagas adequadas ao 
seu perfi l. Desenvolvida pela Dataprev, a solução leva ao cidadão os 
serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) a partir de dispositivos 
conectados à internet, como celulares e tablets. O aplicativo é de fácil 
utilização, mesmo por aqueles com pouco conhecimento de tecnologia. 
Para poder utilizar o aplicativo, o trabalhador deverá ter um código 
de acesso (QR Code) que pode ser obtido no portal Emprega Brasil 
(empregabrasil.mte.gov.br); nas unidades de atendimento do Sine; no 
termo de homologação que ele recebe no ato da rescisão de contrato; 
ou na solicitação do seguro desemprego.

C - Soluções Antifraude
A Datablink, provedora global de soluções de autenticação avançada 
e assinatura de transações, participará do CIAB Febraban 2017, que 
acontece de 6 a 8 de junho no Transamérica Expo Center. É o maior 
evento de tecnologia para instituições fi nanceiras da América Latina. 
Na ocasião, a Datablink mostrará no seu estande B5 a solução Datablink 
Mobile 110, que permite que as organizações migrem facilmente seus 
sistemas baseados em SMS para a tecnologia push, oferecendo qualidade, 
segurança e usabilidade. A empresa também apresentará o Mobile 200, 
solução projetada especifi camente para proteger emissores de cartões 
de débito e crédito. Saiba mais em (www.datablink.com). 

D - Selecionando Trainees
A KPMG no Brasil está com inscrições abertas, até o dia 15 de junho, 
para os programas de trainees GenExt Audit Industries e GenExt Ad-

visory 2017 nas áreas de auditoria e consultoria. São 250 vagas em todo 
o país, em 22 cidades. Na região sudeste, há oportunidades para São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Uberlândia. O processo seletivo 
busca jovens adeptos à tecnologia e com raciocínio lógico apurado. 
Para participar o candidato deve cursar a partir do 4º semestre ou ser 
formado nos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, 
Matemática, Engenharias, Física, Estatística e cursos voltados para 
tecnologia. Inscrições e mais informações: (www.mundokpmg.com.br).  

E - Indústria Naval
O principal evento da América do Sul dedicado aos setores de cons-
trução naval, manutenção e plataformas offshore, a ‘Marintec South 
America - Navalshore’, chega à sua 14ª edição. Consolidado como uma 
das mais importantes plataformas de negócios para alavancar inovações 
e conectar-se com a comunidade marítima do continente, o evento 
reúne mais de 350 marcas, de 25 países, em 11 mil m² de exposição, 
no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de 
agosto. Castigada por uma importante recessão que comprometeu os 
investimentos em novas embarcações, a indústria naval transformou-
-se, aumentou e diversifi cou seu escopo de serviços. Saiba mais em 
(www.marintecsa.com.br).

F - Tecnologia em Saúde
A Santa Casa de São Paulo realiza a 2ª Semana de Tecnologia em Saúde 
nos próximos dias 29 e 30.  Entre os temas que serão debatidos estão a 
aplicação dos equipamentos médicos utilizados para terapia intensiva, a 
prestação de serviços em equipamentos médicos e a engenharia clínica 
e o tecnólogo em saúde. É direcionado aos tecnólogos em Radiologia, 
Sistemas Biomédicos, médicos veterinários, estudantes, profi ssionais 
das áreas de Engenharia, Tecnologia, Saúde e demais interessados. 
O evento trará ainda a participação de especialistas que atuam na 
gestão de equipes de manutenção em serviços de saúde, assim como 
em empresas de prestação de serviço terceirizado de conserto de 
equipamentos. Inscrições gratuitas em: (https://www.sympla.com.br/2-
-semana-de-tecnologia-em-saude-da-faculdade-de-ciencias-medicas-
-da-santa-casa-de-sao-paulo__138403). 

G - Locação de Automóveis 
Nos dias 13 e 14 de setembro, a Associação Brasileira das Locadoras de 
Automóveis (Abla) realiza o XIII Fórum Nacional do Setor de Locação 

de Veículos, no Hotel Holiday Inn do Parque Anhembi. A defi nição do 
time de palestrantes e a venda das mesas de negócios para empresas 
interessadas em expor produtos e serviços está prestes a ser iniciada. 
Os debates serão totalmente voltados para empresários e profi ssionais 
da atividade de locação. Haverá mesas de negócios com parceiros co-
merciais das locadoras expondo seus produtos e serviços com foco em 
gerar benefícios para as empresas do setor. O evento brasileiro segue 
os moldes da Auto Rental Summit, principal feira de negócios do setor 
de locação de veículos nos Estados Unidos, e será o mais importante 
do setor de aluguel de carros na América Latina. Mais informações: 
(www.abla.com.br).

H - Equilíbrio e Bem-estar 
Um incentivo para uma vida mais equilibrada e com muita disposição. 
Esta é a proposta da nova linha de alimentos funcionais Nutrify, real 
foods. Baseada no conceito clean label, preza pela nutrição natural e 
livre de tudo o que é artifi cial, sejam aditivos, corantes, conservantes, 
sabores ou adoçantes. O que sobressai é a qualidade em produtos 
saudáveis e saborosos naturalmente, que vão desde colágeno, fi bras 
naturais, palotinose até proteínas veganas, criados para nutrir o corpo 
e a mente de forma positiva e benéfi ca. Tem no pentáculo do bem-estar 
(estresse, atividade física, relacionamento, comportamento preventivo, 
que refl etem como está a saúde e qualidade de vida de uma pessoa) 
sua maior inspiração para o desenvolvimento de seus produtos (www.
nutrify.com.br). 

I - Mini Weeks em Portillo
Quem deseja esquiar e relaxar nos próximos meses, mas não dispõe 
de muito tempo para uma viagem longa, encontra nas mini weeks da 
estação de esqui Portillo, no Chile, uma opção perfeita para compartilhar 
momentos inesquecíveis ao lado da família ou amigos em pacotes de três 
ou quatro noites. Acesso ilimitado aos teleféricos da estação durante a 
estada, com direito a aluguel de esquis e botas, quatro refeições diárias, 
acesso livre à piscina, jacuzzi, sala de ginástica, ginásio, aulas de aeróbica 
e ioga, cinema, salão de jogos, atividades para crianças, jovens e adultos, 
discoteca e piano bar.  A pouco mais de 160 km de Santiago, a estação 
de esqui Portillo conta com pistas para todos os níveis de esquiadores 
e snowboarders. Mais informações (www.skiportillo.com).

J - Intimo e Sensual
Entre os dias 16 e 18 de junho, no Pavilhão Pro Magno, acontece a Edição 
da Intimi Expo – Feira Internacional de Negócios do Mercado Intimo e 
Sensual. O evento promete reunir empresas nacionais e internacionais 
que atuam no mercado de produtos e serviços ligados a Sexualidade, 
Saúde e Intimidade. Como público alvo, o foco são e-commerces do 
segmento, lojistas, boutiques sensuais, consultores independentes, 
representantes e profi ssionais de saúde. O público também poderá 
conferir as novidades do setor e participar dos workshops. Saba mais 
em (www.intimiexpo.com.br).
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A Demanda por Crédito 
do Consumidor caiu 2,3% 
em abril com ajuste sazonal 
frente a março, de acordo 
com dados nacionais da Boa 
Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito). Já 
na avaliação dos valores acu-
mulados em 12 meses (maio 
de 2016 até abril de 2017 
frente aos 12 meses antece-
dentes) houve desaceleração 
da queda (0,9 p.p. frente ao 
resultado de março), atin-
gindo -8,5%. Já na análise 
interanual (contra o mesmo 
mês do ano anterior) houve 
queda de 0,6%.

Considerando os segmentos 
que compõem o indicador 
de Demanda por Crédito do 
Consumidor, a avaliação em 12 
meses mostrou que nas insti-
tuições fi nanceiras houve que-
da de 13,4%, enquanto para 
o segmento não-fi nanceiro a 
diminuição foi de 5,4%. Apesar 

Exportações de 
móveis caem 
em abril 

Após sequência de cresci-
mento, o setor de exportações 
de móveis nacional teve queda 
de 9,2% em abril, com US$ 51,6 
milhões contra os US$ 56,9 
milhões alcançados em março 
deste ano. Segundo dados do 
IEMI, desenvolvidos com base 
nas informações do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior – MDIC, 
os países destinos são Estados 
Unidos, com 23,8%, Reino Unido, 
11,7%, Argentina, 9,7%, Uruguai, 
Chile, 7,1%, e Uruguai, 6,5%.

No Rio Grande do Sul a redu-
ção foi ainda mais expressiva, 
cerca de 20,1%. Dos US$ 16,7 
milhões atingidos anterior-
mente, passou para US$ 13,3 
milhões em abril. O Estado 
ocupa o segundo lugar no 
ranking nacional dos que mais 
exportam, com 25,9%. Santa 
Catarina lidera com 34,8%, em 
terceiro está o Paraná, 16,3%, 
seguido por São Paulo, 14,5%, 
e Minas Gerais, 4%.

Os resultados do quadrimes-
tre são um pouco melhores 
do que os alcançados no ano 
passado. De janeiro a abril de 
2017, as exportações obtiveram 
US$ 192,6 milhões, alta de 
7,1%. A expectativa é de que 
– no decorrer do ano – hajam 
melhoras, tanto nos números 
mensais quanto no acumulado 
(Movergs).

Os gastos de brasileiros no 
exterior fi caram em US$ 1,325 
bilhão em abril deste ano, 
informou ontem (23) o Banco 
Central (BC). O resultado é 
23,14% superior ao registra-
do no mesmo período do ano 
passado, quando os brasileiros 
gastaram US$ 1,076 bilhão.

Já as receitas de estrangei-
ros em viagem no Brasil não 
variaram tanto do ano passado 
pra cá. Em abril deste ano, 

as receitas fi caram em US$ 
417 milhões, contra US$ 475 
milhões registrados em igual 
mês de 2016.

Com esses resultados das 
despesas de brasileiros no 
exterior e as receitas de es-
trangeiros no Brasil, a conta de 
viagens internacionais fi cou 
negativa em US$ 908 milhões, 
no mês passado. De janeiro a 
abril, o saldo negativo é de US$ 
3,536 bilhões (ABr).

O reajuste anual no preço dos remédios em maio foi o principal 

responsável pela alta no índice.

Apesar da alta, o resultado 
acumulado nos primei-
ros cinco meses do ano 

fi cou em 1,46%, bem abaixo dos 
4,21% referentes ao período 
de janeiro a maio de 2016. Os 
dados foram divulgados ontem 
(23) pelo IBGE e indicam que o 
IPCA-15 acumulado nos últimos 
doze meses, caiu para 3,77%, 
abaixo dos 4,41% registrados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores e constituindo-se 
na menor variação acumulada 
em períodos de 12 meses desde 
os 3,71% registrados em  julho 
de 2007. 

A ligeira alta de maio em 
relação a abril foi pressionada 
pelos preços dos remédios, que 
subiram 2,08% e causaram im-
pacto de 0,07 ponto percentual 
nos 0,24% do IPCA-15 relativo 
ao mês. Segundo o IBGE, a 
pressão no preço dos remédios 
foi consequência do reajuste 
anual que passou a valer a partir 
de 31 de março, variando entre 
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Prévia da infl ação registra menor 
acumulado em 12 meses desde 2007
A infl ação medida pelo IPCA-15 teve variação de 0,24% em maio, fi cando 0,03 ponto percentual acima 
dos 0,21% registrados em abril

registraram alta ao passar de 
0,31% para 0,42%, entre abril 
e maio. Neste caso, houve alta 
nos preços de produtos como 
batata-inglesa (16,08%), toma-
te, (12,09%) e cebola (9,15%); 
enquanto outros, como óleo de 
soja (-5.81%), açúcar cristal 
(-3,03%), frutas (-2,73%) e 
feijão-carioca (-2,52%), fe-
charam com defl ação 9infl ação 
negativa).

Quanto aos demais grupos, 
as variações situaram-se entre 
-0,40% e 0,27%, com desta-
que para a queda de 0,4% no 
grupo Transportes, onde os 
combustíveis passaram a custar 
1,12% menos do que custavam 
em abril. Com isso geraram o 
mais forte impacto negativo no 
IPCA-15 do mês: -0,06 ponto 
percentual. O IBGE chama a 
atenção para o preço do litro 
da gasolina que chegou a fi car 
0,85% mais barato, com o eta-
nol caindo ainda mais: -2,48% 
(ABr).

1,36% e 4,76%, conforme o tipo 
de medicamento. Isto resultou 
numa alta de 2,96% em relação 
aos preços dos medicamentos 
em abril (alta de 0,86%); e de 
2,08% em relação a maio.

Em consequência da alta 
dos remédios, o grupo Saúde 

e Cuidados Pessoais apre-
sentou, pelo segundo mês 
consecutivo, a maior variação 
entre os grupos, ai subir em 
maio 0,84%; seguido dos ar-
tigos de Vestuário, com alta 
de 0,74%. Os preços do grupo 
Alimentação e bebida também 

Gastos de brasileiros no 
exterior subiram

Caiu a demanda por crédito 
do consumidor
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de algumas melhorias econômi-
cas já em curso, os resultados 
da tendência do indicador ainda 
demostram uma demanda por 
crédito fragilizada. 

Fatores como altas taxas 
de juros, rendimentos reais 
negativos e desemprego ele-
vado ainda se mostram como 
variáveis condicionantes deste 
cenário que impõe maior cau-

tela e aversão ao consumo 
por parte das famílias. Apesar 
disso, a perspectiva de re-
dução de juros e de infl ação 
deverá aumentar a confi ança 
dos agentes e, consequen-
temente, contribuir para a 
retomada do crescimento da 
procura por crédito a partir 
do segundo semestre deste 
ano (SCPC). 
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Seguro para fundos de 
pensão para empresa 

liberar passivos

Empresas que possuem 

benefícios como renda 

vitalícia ou seguro 

de invalidez e morte 

precisam reconhecê-los 

nos seus balanços como 

compromissos futuros

A regulamentação do Se-
guro de Longevidade, 
anunciada pela Susep 

no dia 3 de maio, criou uma 
esperança no mercado de que 
em breve os fundos de pensão 
possam ter ao seu dispor um 
seguro acessível para terceiri-
zar os riscos de sobrevivência 
dos assistidos à expectativa 
de vida média e de desvio das 
hipóteses biométricas.

Esse produto era muito 
aguardado. Ele já vinha sendo 
desenvolvido pelas segurado-
ras com apoio das consultorias 
e corretoras de seguros, mas 
sem uma defi nição clara de 
regras pelo órgão regulador, 
o custo ainda era muito alto. 
Com a publicação da Susep, a 
expectativa é que o produto se 
torne viável fi nanceiramente.

A demanda existe. Empresas 
que possuam em seus pacotes 
de benefícios itens de risco 
como renda vitalícia ou seguro 
de invalidez e morte preci-
sam reconhecê-los nos seus 
balanços como compromissos 
futuros. Uma forma de liberar 
esses passivos é terceirizando 
integralmente os riscos com a 
contratação de seguros.

Os números do setor impres-
sionam. As entidades fechadas 
de previdência complementar 

possuem R$ 790 bilhões de 
patrimônio. O valor representa 
12% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Ao todo, são 920 planos. 
Como a resolução da Susep 
trata de diferentes formas de 
remuneração para as segura-
doras, ainda não é possível 
mensurar o volume de prêmios 
desse mercado potencial e nem 
mesmo fazer estimativas. 

Em algumas modalidades 
previstas, os pagamentos são 
diluídos durante todos os anos 
de contribuição do benefi ciá-
rio. Em outras, serão realiza-
dos pagamentos únicos, com 
valores muito mais elevados. A 
maioria dos fundos de pensão 
prevê a expectativa de vida 
média de 83 anos para homens 
e 85 anos para mulheres. Mas 
a expectativa de vida real de-
pende muito do grupo avaliado 
- é preciso avaliar a população 
de empresa para empresa e de 
plano para plano. 

Em média, podemos dizer 
que não há, hoje, uma lacuna 
muito grande entre a expecta-
tiva de vida e a sobrevivência. 
Mas, independentemente 
disso, o formato das pirâmides 
etárias deve se transformar 
no Brasil, com tendência de 
envelhecimento e aumento 
da longevidade da população. 
Então, além de uma preocu-
pação das empresas com seus 
passivos, essa é uma questão 
importante para o cenário 
futuro da demografi a nacional.

(*) - É líder de Consultoria em 
Previdência e Serviços Atuariais

da consultoria e corretora
de seguros Aon.

Roberta Porcel (*)

A defesa do senador Aécio 
Neves recorreu ontem (23) 
ao STF para revogar a decisão 
que afastou o parlamentar do 
cargo. Na semana passada, ao 
atender a um pedido cautelar 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), o ministro 
Edson Fachin decidiu afastar 
Aécio das funções parlamen-
tares após o senador ter sido 
gravado em uma conversa com 
o empresário Joesley Batista.

No recuso, além de pedir 
que Aécio Neves retome o 
mandato, os advogados sus-
tentam que a investigação 
não deve permanecer com 
Edson Fachin e que a decisão 
do ministro não poderia ser 
tomada individualmente, mas 
pela Segunda Turma do STF.

“Com todo o respeito, num 
cenário tal é absolutamente 
temerário aplicar a um senador 
da República medida dessa 
gravidade e violência, que lhe 
retira do cargo para o qual 
– insista-se – foi eleito pelo 
povo, especialmente porque, 

Senador Aécio Neves.

Rodrigo Maia defendeu a continuidade das votações na Câmara, 

em especial sobre os temas ligados à recuperação da economia.

O deputado Vicente Candido 
(PT-SP) antecipou na nova ver-
são do seu relatório à Comissão 
Especial da Reforma Política a 
adoção do sistema eleitoral mis-
to para 2022. O relatório parcial 
3/17 apresentado no início do 
mês, previa esse sistema apenas 
a partir de 2026. A nova versão 
foi apresentada ontem (23), no 
início da reunião da comissão 
especial

Pelo sistema misto, metade 
dos eleitos virá da lista fechada; 
e a outra metade, do sistema 
distrital, que é majoritário 
(vence o candidato que levar 
o maior número de votos no 
distrito). Para as eleições de 
2018 e 2020 a proposta defi -
ne a lista pré-ordenada pelos 
partido. Segundo o relator, a 
Justiça Eleitoral afi rmou não 
ser possível dividir o País em 
distritos já para as eleições do 
ano que vem.

Candido disse ter atendido 
“o clamor da sociedade” por 
mudanças no sistema político-
-eleitoral. “O sistema é o mais 
promissor para reverter o 
quadro da grave crise política 

Relator, deputado Vicente Candido (PT-SP).

Segundo ele, a Câmara tem 
um compromisso com a 
recuperação econômica, 

com a geração de empregos e 
com a redução da taxa de juros no 
País. “Precisamos ter todas nossas 
energias focadas na agenda eco-
nômica, que garante desenvolvi-
mento social para todos.”

Na primeira manifestação 
após o STF autorizar a abertura 
de inquérito contra o presiden-
te da República, Michel Temer, 
Maia reconheceu a gravidade 
da situação. Para ele, a atual 
crise só poderá ser superada 
com paciência e com o fortale-
cimento das instituições, para 
que cada Poder cumpra o seu 
papel constitucional. “A Câma-
ra e sua presidência não serão 
instrumentos para desestabi-
lização do governo. O Brasil já 
vive uma crise muito profunda 
para que esta Casa cumpra 

Oftalmologistas e repre-
sentantes da indústria óptica 
defenderam, ontem (23), a cer-
tifi cação obrigatória de óculos e 
lentes. A medida está prevista 
no projeto do deputado Rômulo 
Gouveia (PSD-PB), que foi 
discutido em audiência pública 
na Comissão de Seguridade 
Social. Segundo os médicos, o 
uso de óculos de grau ou de sol 
de baixa qualidade pode gerar 
danos à saúde do indivíduo, 
como o aparecimento da cata-
rata – que poderia ser evitada 
com lentes de sol com fi ltro de 
raios ultravioletas – e proble-
mas relacionados ao contato da 
pele com substâncias nocivas, 
liberadas por armações.

“Preocupa-nos muito o pro-
blema dos óculos no mercado 
paralelo e a falta de consulta 
médica. Isso faz com que 
haja uma maior quantidade 
de cegos, uma cegueira que 
poderia ser prevenida nos con-
sultórios”, observou o médico 
oftalmologista Marcos Ávila, 
que representou o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) 

na reunião. Dados citados pelo 
representante da Abióptica, 
Leôncio Queiroz, apontam 
que, no Brasil, um em cada 
dois óculos são comprados no 
mercado paralelo ou na eco-
nomia informal. “Cinquenta 
por cento dos pacientes estão 
colocando a visão em risco”, 
alertou Queiroz.

Para reduzir essa porcenta-
gem, ele recomendou também 
a criação de um selo que per-
mita ao consumidor identifi car 
os óculos de qualidade. “O 
preço menor e a falta de selo 
fazem muitas pessoas acredi-
tarem que todos os óculos são 
iguais. Um selo permitiria a 
identifi cação rápida de óculos 
com garantia de qualidade no 
mercado”, acredita. Ao lado dos 
óculos de qualidade, os parti-
cipantes do debate alertaram 
para a necessidade de consultas 
com médicos oftalmologistas, 
realizadas com instrumentos 
de medida bem calibrados, 
para que o paciente saia com 
a prescrição exata dos óculos 
a serem confeccionados.

Segundo a Associação da Indústria Óptica, um em cada dois 

óculos são comprados no mercado paralelo

ou na economia informal.

O senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) 
conseguiu aprovar na Comissão de Educação 
do Senado ontem (23), voto em separado a 
cinco projetos do Senado que tratam de novas 
possibilidades de saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). Nesse voto, 
Anastasia eliminou qualquer nova modalidade 
de saque, mesmo reconhecendo fi ns “nobres e 

meritórios” em algumas delas. A questão será 
analisada, agora, pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

A aprovação do voto em separado de Anasta-
sia acabou inviabilizando relatório da senadora 
Ana Amélia (PP-RS), que recomendava o seu 
acolhimento com uma emenda, e a rejeição dos 
demais projetos. Ao mesmo tempo em que re-

cusou novas possibilidades de saque do FGTS, 
o voto em separado estabeleceu a revisão do 
saldo das contas do fundo pela taxa Selic. Na 
avaliação de Anastasia, o maior problema do 
FGTS é o baixo rendimento de seus depósitos, 
inferior à infl ação. 

Parte dessa situação foi contornada, con-
forme destacou no voto, quando medida 

provisória delegou ao Conselho Curador do 
fundo distribuir 50% do resultado positivo na 
forma de crédito nas contas vinculadas com 
saldo positivo em 31 de dezembro de 2016. 
A presidente da comissão, senadora Lúcia 
Vânia (PSDB-GO), e o senador Pedro Chaves 
(PSC-MS) elogiaram as medidas propostas por 
Anastasia ao FGTS (Ag.Senado).
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Alex Ferreira/Ag.Câmara

Câmara: reforma da 
Previdência tem votação 

marcada para início de junho
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para o período entre 5 e 12 de junho o início das 
discussões em Plenário sobre a proposta de reforma da Previdência

Temer terá oportunidade de se 
defender durante o inquérito, 
que apura denúncias dos irmãos 
Joesley e Wesley Batista, donos 
do grupo J&F, que controla o 
frigorífi co JBS. 

No pronunciamento, Maia 
defendeu ainda a continuida-
de das votações na Câmara e 
anunciou para esta semana 
a análise, em Plenário, da 
proposta que que regulariza 
incentivos fi scais dados pelos 
estados a empresas. Duas MPs 
também podem ser votadas. A 
que permite o abatimento de 
dívidas com a Receita Federal 
ou com a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional de créditos 
tributários (recursos a rece-
ber) e prejuízos fi scais de anos 
anteriores. Já a outra aumenta 
as carências para concessão 
benefícios do segurado do INSS 
(Ag.Câmara).

um papel de desestabilização 
maior”, afi rmou.

“Neste momento, eu trabalho 
mais com a relação entre os Po-
deres, mais com a harmonia, e 
menos com uma independência 

que pode gerar desestabiliza-
ção. Nossa independência é 
para que tenhamos uma pauta, 
e é a pauta econômica. O resto 
vamos trabalhar de forma har-
mônica”, continuou. Para Maia, 

Defesa de Aécio recorre ao 
STF para retomar mandato

rememoremos, não há expressa 
autorização legal e constitucio-
nal para medida dessa natureza 
que, ao fi m e ao cabo, revolve 
princípios básicos de separação 
de poderes”, diz a defesa.

De acordo com as investiga-
ções, baseadas nas delações dos 
irmãos Joesley e Wesley Batista, 
donos da JBS, Aécio recebeu 
R$ 2 milhões em propina. Na 
semana passada, após Aécio 
Neves ser afastado do cargo 

pelo ministro, a assessoria do 
parlamentar afi rmou que ele 
está absolutamente tranquilo 
quanto à correção de todos os 
seus atos. “No que se refere à 
relação com o senhor Joesley 
Batista, ela era estritamente 
pessoal, sem qualquer envol-
vimento com o setor público”. 
A defesa do senador informou 
que sua intenção era vender a 
Joesley um imóvel para pagar 
a dívida (ABr).

Relator antecipa sistema 
eleitoral misto para 2022

brasileira”, disse o deputado 
no relatório. O modelo atual de 
eleição de deputados e verea-
dores é o sistema proporcional. 
São eleitos os que obtiverem 
mais votos dentro de uma 
combinação de votos próprios 
e da coligação ou da legenda.

Candido também alterou 
o valor do fi nanciamento de 
campanha por pessoa física. O 
relatório original estabelecia 
cinco salários mínimos como 
teto. Na nova versão, o limite 

de doação sobe para 10% do 
rendimento declarado no IR 
do último ano – como prevê a 
lei atual – ou dez salários mí-
nimos, o que for menor. Outra 
mudança é a obrigação de um 
candidato de cada sexo por 
partido, coligação ou federação 
nas eleições para o Senado com 
duas vagas. Candido acatou 
sugestão da deputada Eliziane 
Gama (PPS-MA) para fortaleci-
mento da participação feminina 
no Legislativo (Ag.Câmara).

Médicos e empresários 
defendem certifi cação 
para óculos e lentes

Aprovada proposta que estabelece correção do FGTS pela Selic

CCJ adia 
debate da PEC 
de Eleições 
Diretas; aliados 
tentaram 
obstruir

Em menos de uma hora de 
trabalho, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça suspendeu 
reunião que iria discutir e votar 
ontem (23) a proposta que 
fi cou conhecida como PEC de 
Eleições Diretas. Sob protestos 
da oposição, o presidente da 
Comissão, deputado Rodrigo 
Pacheco, anunciou a suspensão 
da reunião devido ao início da 
Ordem do Dia no plenário da 
Casa. Pelo regimento da Câma-
ra, quando o plenário começa 
votação da pauta, as comissões 
não podem deliberar sobre 
nenhuma matéria.

Os oposicionistas criticaram a 
decisão do presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de 
abrir a sessão do plenário com 
pouco mais de 50 deputados 
presentes. Antes da suspen-
são da reunião, a base aliada 
do governo na Câmara tentou 
obstruir o andamento da reu-
nião. A proposta em discussão, 
de autoria do deputado Miro 
Teixeira (Rede-RJ), prevê a 
convocação de eleições diretas 
no caso de vacância da Presi-
dência da República, exceto nos 
seis últimos meses do mandato.

Se os cargos de presidente e 
vice-presidente da República 
fi carem vagos, a eleição deve 
ocorrer 90 dias depois de aberta 
a última vaga. Se a vacância 
dos cargos ocorrer nos últimos 
seis meses do mandato, a PEC 
estabelece que a eleição será 
feita pelo Congresso em 30 
dias. A aprovação da proposta 
é defendida pelos deputados 
da oposição, principalmente 
depois da divulgação de denún-
cias envolvendo o presidente 
Michel Temer em esquema de 
pagamento de propina e troca 
de favores com empresários 
do grupo JBS, no âmbito das 
investigações da Operação 
Lava Jato.

Os oposicionistas pedem o 
impeachment de Michel Temer 
e querem evitar a possibilidade 
de o Congresso escolher um 
presidente interino. Já a base 
aliada quer a manutenção do 
texto constitucional vigente, 
que estabelece a realização 
de eleições indiretas (quando 
cabe ao Parlamento escolher) 
em caso de vacância dos cargos 
de presidente da República e 
vice (ABr).



Página 5São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017

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

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de junho de 2017, às 9:30 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos. 
Ordem do dia: (i) deliberar sobre a eleição dos conselheiros independentes da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação da deliberação do item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser
representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos 
termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”,  
com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 20 de maio de 2017. 
Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

Multilabel do Brasil S.A.
CNPJ/MF 01.110.138/0001-06

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas para a AGOE a ser realizada, sede social, Rua Orfanato, 265, sala102,
São Paulo/SP, CEP 03131-010, em 01/06/2017, às 9hs em 1º convocação e às 9:30hs em 2º convocação,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia-AGO: aprovação das contas do ano fiscal 2016, todos os
documentos físicos estão à disposição para consulta na sede da própria companhia; e, AGE: mudança de
regime societário de S.A., para Ltda. SP,19/05/2017. Juan Carlos Sacco-Diretor Presidente.   (23.24.25)
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lizado no dia 31/05/2017 às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: AMANDA CAMPOS CAFAGNI, MAURICIO 
PACHECO,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 335.351,88 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 334.800,80 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos reais e oitenta centavos),

COMIS-
SÃO DO LEILOEIRO: 
do leilão. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Pagos4all – Instituição de Pagamento Ltda.
CNPJ Nº 19.250.003/0001-01 - NIRE 35.2.2799838-2

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Sócios convocados para reunião de sócios na sede social, em 31 de maio de 2017, às 11:30 
horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) proposta de dissolução da Sociedade; (b) nomeação de 
Liquidante; (c) aprovação do balanço de encerramento de atividades; (d) destinação dos resultados apurados no 
período; (e) apreciação do Instrumento Particular de Distrato Social e Extinção da Sociedade; e (f) outros assuntos 
de interesse geral. André Augusto Boesing – Sócio Administrador (Diretor Presidente)

3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Lapa. Processo nº: 1010562-83.2016.8.26.0004 Classe - 
Assunto Interdição - Família Requerente: Dilma Aparecida Lemes Melzi Requerido: Gustavo Lemes 
Melzi Juiz(a) de Direito: Dr(a). Virgínia Maria Sampaio Truffi VISTOS. Ante o exposto decreto a 
interdição de GUSTAVO LEMES MELZI, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo 1.772, todos do 
Código Civil, nomeando curador a Sra. DILMA APARECIDA LEMES MELZI, considerando-se 
compromissada, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o 
presente feito com fundamento no inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, 
estipuladas as restrições impostas ao requerido: Não tem condições mentais para comprar ou vender 
bens de grande valor, mas, pode comprar alimentos e objetos de uso pessoal; não condições mentais 
de administrar , por si só, conta bancária, talão de cheques ou cartão de crédito, inclusive porque 
pode ser facilmente influenciado em detrimento de seu bem estar físico, mental, emocional e 
financeiro ou gastar com álcool e drogas, mas pode portar somas de dinheiro suficientes para gastos 
triviais, incluindo transporte, encargos legais, lazer e eventual medicação, além de produtos de 
higiene e vestuário. Não tem condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz 
respeito a menores impúberes. Não tem condições de atividade executiva complexa e elaborada, 
mas, pode exercer a atividade laborativa primordialmente física e, geralmente, sob supervisão. Deixo 
de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que o interditando não possui bens 
imóveis e não usufrui de benefício. Em obediência ao disposto no artigo 1184 do Código de Processo 
Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela 
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA 
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por 
uma (01) vez, devendo a Curadora providenciar agência, para as duas publicações subsequentes, 
com intervalo de dez (10) dias. 

7ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Luiza Apparecida Ribeiro Cintra, REQUERIDA POR 
Elide Cintra de Oliveira - PROCESSO Nº1001568-72.2016.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 7ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Rui 
Porto Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 10/04/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de Luiza 
Apparecida Ribeiro Cintra, CPF 176.XXX.XXX-02, declarando-a, por ser portadora da doença de 
Alzheimer, relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, e nomeada como 
CURADORA DEFINITIVA a Sra. ELIDE CINTRA DE OLIVEIRA, restrita a curatela aos atos de 
natureza patrimonial e negocial, salientando que a alienação de quaisquer bens pertencentes à 
curetelada requer prévia autorização judicial. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. - ADV: DARCIO BORBA DA CRUZ 
JUNIOR (OAB 196770/SP), JULIANA ALICE BENEDITO (OAB 367210/SP) 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DE IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS BENEDITO 
APPARECIDO CHARELLI E SUA MULHER MARIA JOSEFINA BIACO CHARELLI, , EXPEDIDO 
NOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA 0138411-38.2015.8.26.0021, ORIUNDA DA 9ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ-SP, EXTRAÍDA DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO, MOVIDA POR LUZIA 
KYOMOTO NAMPO, PROCESSO 0007780-42.2004.8.26.0554. A DOUTORA EDNA KYOKO 
KANO, JUÍZA DE DIREITO DO SETOR DE CARTASBPRECATÓRIAS CÍVEIS, FAMÍLIA E 
SUCESSÕES E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DA CAPITAL/SP, NA FORMA DA 
LEI, ETC...FAZ SABER que no dia 05 DE JUNHO DE 2017, às 14:00h no Fórum João Mendes 
Júnior, no local destinado às Hastas Públicas, nesta Capital, o Porteiro dos Auditórios levará a 
público pregão de venda em 1º Leilão, o imóvel abaixo, entregando-o a quem mais der acima da 
avaliação que será atualizada até a data de venda, de acordo com os índices oficiais, ficando desde 
logo designado o dia 19 DE JUNHO DE 2017, às 14:00h, para a realização do 2º Leilão, quando o 
imóvel será vendido a quem mais der, caso não hajam licitantes à Primeira, não sendo aceito lance 
vil, ficando pelo presente edital intimados os executados dessas designações, se não forem eles 
intimados pessoalmente. IMÓVEL: 01 (um) terreno designado como sendo parte do lote nº 05 da 
quadra nº 29 do Jardim Planalto, no 26º Subdistrito Vila Prudente, medindo 5,00 m de frente 
para a Rua Gargau; por 25,00 m da frente aos fundos em ambos os lados; tendo nos fundos a 
largura de 5,00 m, encerrando a área de 125,00 m²; confrontando pelo lado direito, de quem da 
via pública olha para o terreno, com o lote nº 04; pelo lado esquerdo com o remanescente do 
lote nº 05; e nos fundos com parte do lote nº 16; localizado no lado par da rua Gargau, 
distante 52,50 m do início do canto chanfrado formado na esquina da rua Gargau com a Rua 
Milton da Cruz. Imóvel sob matrícula 77.312 do 6º CRI desta Capital. AVALIAÇÃO: R$ 
152.440,67 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete 
centavos) em maio de 2015. O valor da avaliação será atualizado de acordo com os índices oficiais 
para a data da praça. ÔNUS: constam penhora conforme AV-3 (50%) e AV-5 (100%) em favor de 
CEITARO MYIATA e, conforme AV-4 (50%) e AV-6 (50%) em favor de LUZIA KYOMOTO 
NAMPO. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento sobre o bem a ser 
arrematado. Eventuais taxas e/ou impostos sobre o bem correrão por conta do arrematante. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04 de abril de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017

CANCELAR DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO
Empresa pode cancelar a demissão e o aviso prévio do funcio-
nário, que ficou afastado por auxílio doença durante o aviso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTAR ESCALA DE TRABALHO
Empresa que é autoescola pretende efetuar escala para os instru-
tores, quanto tempo a empresa tem para apresentar com antece-
dência a escala aos funcionários? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUPRESSÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS
Funcionário que tem mais de 10 anos de empresa e vai ser indenizado 
pelas horas extras suprimidas, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DE ENERGIA NA EMPRESA
Faltou energia na empresa durante 4 horas, em função disso a empresa 
dispensou os funcionários, pode pedir compensação desse horário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRENDIZ COMO CANDIDATO DA CIPA
Jovem aprendiz pode se candidatar a CIPA, caso ganhe como proce-
der no termino do contrato, inclusive para contrato de experiência? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PESSOA FÍSICA CONTRATANDO FUNCIONÁRIO
É obrigatório cadastro no CEI para dentista que pretende registra 
uma recepcionista. Qual a alíquota de INSS patronal devida? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUMENTO DO PISO SALARIAL DA DOMÉSTICA
Sobre o aumento do piso da doméstica para quem recebe acima do 
piso é necessário fazer o reajuste? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Tellus III Holding S.A. Company
CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados 31 de março de 2017 e 2016 (Valores em Reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido

Demonstrações dos Resultados

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

       Controladora   Consolidado
Ativo Nota   2017   2016   2017   2016
Ativo circulante  738.708 1.464.287 103.290.098 62.740.862
Caixa e equiva-
lente de caixa 4 636.162 1.415.822 4.303.549 5.700.309
Estoques 5 – – 98.451.583 55.466.750
Adiantamentos 
 a terceiros  – – 352.994 1.354.187
Impostos a recuperar  102.546 48.465 181.972 106.273
Dépositos Judiciais  – – – 113.343
Ativo não circulante  167.197.149 118.455.576 65.562.351 58.947.517
Dépositos Judiciais  13.271 – 82.385 –
Investimentos 6 167.183.878 118.455.576 65.479.966 58.947.517
Total do Ativo  167.935.857 119.919.863 168.852.449 121.688.379
       Controladora   Consolidado
Passivo Nota   2017   2016   2017   2016
Passivo Circulante  3.916 15.755 829.606 1.733.488
Fornecedores  477 12.635 800.300 1.589.805
Obrigações sociais  – 41 2.429 58.085
Obrigações fiscais  1.399 3.079 24.837 52.314
Outras contas a pagar 2.040 – 2.040 33.284
Passivo não Circulante – – 5.547 –
Adiantamento p/ futuro 
 aumento de capital  – – 5.547 –
Patrimônio líquido  167.931.941 119.904.107 168.017.296 119.954.892
Capital 7 17.500.000 12.558.671 17.500.000 12.558.671
Capital a integralizar 7 (8.485) – (8.485) –
Reserva de capital 7 157.423.637 113.028.036 157.423.637 113.028.036
Prejuízos acumulados  (6.983.211) (5.682.599) (6.983.211) (5.682.599)
Total dos acionistas 
 controladores  167.931.941 119.904.107 167.931.941 119.904.107
Total dos acionistas 
 não controladores  – – 85.355 50.785
Total do passivo e 
 patrimônio líquido  167.935.857 119.919.863 168.852.449 121.688.379

    Capital Reserva Prejuízos  Paticipação de 
         Social    de capital    acumulados    Total    não controladores    Total
Saldos em 31 de março de 2015 4.941.787 44.476.078 (3.062.166) 46.355.699 15.519 46.371.218
Participação não controladora – – – – 35.367 35.367
Integralização Integralização 7.616.884 68.551.958 – 76.168.842 – 76.168.842
Prejuízo do exercício – – (2.620.433) (2.620.433) (101) (2.620.535)
Saldos em 31 de março de 2016 12.558.671 113.028.036 (5.682.599) 119.904.107 50.785 119.954.892
Participação não controladora – – – – 35.423 35.423
Integralização Integralização 4.932.844 44.395.601 – 49.328.445 – 49.328.445
Prejuízo do exercício – – (1.300.612) (1.300.612) (853) (1.301.465)
Saldos em 31 de março de 2017 17.491.515 157.423.637 (6.983.211) 167.931.941 85.355 168.017.296

       Controladora   Consolidado
Despesas e receitas 
 operacionais: Nota   2017   2016   2017   2016
Despesas administrativas 8 (161.312) (334.234) (476.911) (675.052)
Despesas tributárias 8 (13.718) (22.570) (114.575) (81.492)
Despesas financeiras  (189.853) (253.162) (237.407) (346.183)
Receitas financeiras  234.969 202.385 537.306 642.136
Resultado de equiva-
 lência patrimonial 6 (1.170.698) (2.212.853) (930.551) (2.112.281)
Prejuízo antes 
 do IR e CS  (1.300.612) (2.620.433) (1.222.138) (2.572.871)
IR e CS  – – (79.327) (47.664)
Prejuízo do exercício  (1.300.612) (2.620.433) (1.301.465) (2.620.535)
Atribuído aos acionistas 
 da Companhia  (1.300.612) (2.620.433) (1.300.612) (2.620.433)
Atribuído aos acionistas não controladores 
 da Companhia  – – (853) (101)

     Controladora   Consolidado
          2017   2016   2017   2016
Prejuízo do exercício (1.300.612) (2.620.433) (1.301.465) (2.620.535)
Resultado 
 abrangente total (1.300.612) (2.620.433) (1.301.465) (2.620.535)
Atribuído aos acionistas 
 da Companhia (1.300.612) (2.620.433) (1.300.612) (2.620.433)
Atribuído aos acionistas não 
 controladores da Companhia – – (853) (101)

1. Contexto operacional – Constituída em 25/07/2011 sob a denominação 
de Tisbe SPE Empreendimentos e Participações Ltda., alterou a denomi-
nação para Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”) em 20/08/2012 
e transformou o tipo jurídico de sociedade limitada para anônima, bem 
como elegeu para o cargo de Diretor os Srs. Arthur José de Abreu Pereira 
e André Ferreira de Abreu Pereira. A Companhia tem sede na Rua Hun-
gria, nº 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 14, Jardim Paulistano, CEP 
01455-000, São Paulo-SP e tem como atividade principal (i) investir em 
segmentos imobiliários comerciais, de varejo, residenciais e/ou industriais 
no Brasil; e (ii) deter participação em outras sociedades, consórcios, fun-
dos e joint ventures que tenham o mesmo objeto social da Companhia. Em 
28/01/2013, foram adquiridas pela Companhia ações representativas de 1/3 
(um terço) do capital social da Jaguatirica Empreendimentos Imobiliários 
SPE S.A. (“Jaguatirica”), o que equivalia a 28 milhões de ações ordinárias. 
Em 10/10/2013, foram adquirida pela Companhia 99,9% das ações do 
capital social da Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A. (“Gilbeá”), 
representando 13.486.500 de ações ordinárias. Em 06/01/2016, foram 
adquiridas pela Companhia 99,999% das ações do capital social da Refedin 
SPE EmpreendimentosImobiliários S/A., que equivaliam a 499.995 ações, 
das 500.000 ações emitidas pela Companhia. No mesmo ato, a Tellus III 
subscreveu 14.500.000 ações de emissão da Companhia, passando assim, 
a deter 14.999.995 de ações ordinárias. 2. Apresentação das demonstra-
ções financeiras – a. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, identificadas como “Controladora” e 
“Consolidado”, respectivamente, foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princípios contábeis 
previstos na legislação societária brasileira, em consonância com a Lei 
nº 6.404/76, bem como alterações introduzidas com o advento da Lei nº 
11.638/07 e Lei 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instrumen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), especifica-
mente o CPC para Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras 
da Companhia para o exercício findo em 31/03/2017 foram autorizadas para 
emissão pela Administração em 05/05/2017. b. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico e são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia. 3. Resumo das principais práticas contábeis – 
a. Base de consolidação: As demonstrações financeiras das controladas 
são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data 
em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As 
políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adota-
das pela Companhia. Nas demonstrações financeiras individuais da contro-
ladora as informações financeiras das controladas são reconhecidas atra-
vés do método de equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras 
consolidadas de 31/03/2017 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e abrangem as demonstrações financeiras da 
Tellus III Holding S.A. Company e suas controladas Gilbeá SPE Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. e Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S/A. 
b. Apropriação das receitas, custos e despesas: A Companhia encontra-
-se em fase de planejamento e desenvolvimento dos empreendimentos 
imobiliários em desenvolvimento pelas empresas investidas, portanto não 
apresenta receitas da atividade fim, somente despesas administrativas e 
de consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem como 
receitas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime con-
tábil da competência do exercício. c. Caixa e equivalentes de caixa: São 
representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações finan-
ceiras, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja 
igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança 
de valor justo e que são utilizados pela Companhia para o gerenciamento 
de seus compromissos de curto prazo. d. Instrumentos financeiros: De 
acordo com o CPC aplicável às pequenas e médias empresas (PME) o 
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros 
ativos e passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado. A 
Companhia reconhece um ativo financeiro por seu valor presente à vista, 
incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais pas-
sivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido 
de qualquer custo de transação atribuível. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. e. Estoques: Os estoques são compostos pelo 
menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é 
composto do valor pago pelo imóvel adquirido para incorporação imobiliária 
acrescido dos gastos com construção e encargos financeiros oriundos da 
compra do imóvel. f. Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis 
dos estoques são revistos a cada data de apresentação das demonstrações 
financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
exceda o valor recuperável estimado, sendo a perda de valor reconhecida 
no resultado. g. Investimentos em controladas e coligadas: Na demons-
tração financeira individual, os investimentos em controladas e coligadas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Para as empresas 
as quais a companhia detém o controle foram elaboradas demonstrações 
financeiras consolidadas. h. Passivo circulante e não circulante: Com-
postos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos 
valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, 
quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 
i. Uso de estimativas: Na elaboração das demonstrações financeiras, é 
necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estima-
tivas referentes à seleção da vida útil da propriedade para investimento, às 
determinações de provisões para imposto de renda e contribuição social 
e a outras similares. Por serem estimativas, é normal que possam ocorrer 
variações por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos corres-
pondentes ativos e passivos. j. Empréstimos com partes relacionadas: 
Apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos auferidos. k. Imposto de renda e contribuição social: O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são cal-
culados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% 
sobre a base tributável excedente de R$ 240 mil no exercício para imposto 
de renda e 9% sobre a base tributável para contribuição social. 4. Caixa 
e equivalente de caixa – Contemplam numerários em caixa, saldos em 
bancos e investimentos de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
         Controladora    Consolidado
          2017    2016    2017    2016
Caixa e bancos 3.443 39.594 134.870 495.083
Op. Compromissada DI (*) 632.719 – 907.225 –
Op. Compromissada 
 Debentures (**) – 689.393 – 689.393
Itau Soberano DI LP – 686.835 3.261.454 4.515.833
Total de caixa e equivalentes 
 de caixa 636.162 1.415.822 4.303.549 5.700.309
(*) Operação Compromissada DI, atrelada ao rendimento do CDI, junto ao Itaú 
Unibanco S.A.. Possui liquidez imediata sem penalização de resgate anteci-
pado, somente cobrança de IR sobre o resultado e a rentabilidade é diária. (**) 
Operação Compromissada Debêntures, atrelada ao rendimento de 97,5% 
do CDI, conforme contrato possui vencimento de 18/11/2016 e 17/02/2017 
para as debêntures do Tellus III e 30/12/2016 e 27/01/2017 para a Gilbeá. 
Por não ter penalidade de resgate antecipado, a Companhia tem como obje-
tivo utilizar a aplicação para cobrir a necessidade de caixa no curto prazo. 
5. Estoques
Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tipo de projeto: Industrial/Com.
Localidade: Campinas/SP
Data de início do projeto: Julho/2011
Início da obra: Abril/2015
Tempo de duração da construção do projeto: 24 meses
Percentual que já foi construído do projeto: 93,55%
Data prevista de entrega do projeto: Maio/2017
Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tipo de projeto: Industrial
Localidade: Seropédica/RJ
Data de início do projeto: Março/13
Início da obra: Abril/2017
Tempo de duração da construção do projeto: 12 meses
Percentual que já foi construído do projeto: 0%
Data prevista de entrega do projeto: Março/2018

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

     Controladora   Consolidado
Fluxo de caixa das     2017   2016   2017   2016
  atividades operacionais
Das operações
Prejuízo do exercício antes da provisão 
 de IR e CSLL (1.300.612) (2.620.433) (1.222.138) (2.572.871)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência 
 patrimonial 1.170.698 2.212.853 930.551 2.112.281
    (129.914) (407.580) (291.587) (460.590)
(Aumento) diminuição de ativos
(Aumento) de estoques – – (42.984.833) (40.702.654)
(Aumento)/diminuição de 
 adiantamentos a terceiros – 267 1.001.193 (1.353.920)
(Aumento)/diminuição de 
 impostos a recuperar (54.081) (26.421) (75.699) (68.158)
Aumento de depósitos 
 judiciais (13.271) – 30.958 (113.343)
Aumento/(diminuição) de passivos
Aumento/(diminuição) 
 de fornecedores (12.158) (10.485) (789.505) 1.562.617
Aumento/(diminuição) de 
 obrigações sociais (41) (17) (55.656) 57.790
Aumento/(diminuição) de 
 obrigações fiscais (1.680) 2.590 (27.477) 4.100
Aumento/ (diminuição) do 
 outras contas a pagar 2.039 – (31.244) 33.284
Aumento/ (diminuição) 
 imposto pagos – – (73.778) –
Caixa liquido utilizado nas atividades 
 operacionais (209.106) (441.647) (43.297.628) (41.040.874)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Atividades de Investimento
Empréstimos com partes 
 relacionadas – 6.315.705 – 6.315.705
Aumento de 
 investimentos (49.899.000) (81.479.577) (7.463.000) (36.788.747)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento (49.899.000) (75.163.871) (7.463.000) (30.473.042)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Participação de 
 não controladores – – 35.423 35.366
Capital dos sócios
Recursos de 
 acionistas 49.328.445 76.168.842 49.328.445 76.168.842
Caixa liquido proveniente das atividades 
 de financiamento 49.328.445 76.168.842 49.363.868 76.204.208
Aumento/(diminuição) líquido dos saldos de caixa
e equivalente de caixa (779.660) 563.325 (1.396.760) 4.690.293
Variação de caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início 
 do exercício/período 1.415.822 852.497 5.700.309 1.010.016
Caixa e equivalente de caixa no final 
 do exercício/período 636.162 1.415.822 4.303.549 5.700.309
Aumento/(diminuição) líquido dos saldos de caixa e 
 equivalente de caixa (779.660) 563.325 (1.396.760) 4.690.293

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

     Consolidado
Descrição    2017     2016
Custo de aquisição – Terreno 15.469.192 15.469.192
Custos com projetos 76.941.384 36.215.095
Custos com impostos e taxas 346.942 346.942
Taxa de administração SDI 4.002.556 1.744.012
Ágio na Gilbeá 935.381 935.381
Agio na Refedin 756.128 756.128
Total 98.451.583 55.466.750
O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redução ao valor 
recuperável (impairment). A avaliação é efetuada através de laudos espe-
cíficos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em 
conta a expectativa do valor de transação do imóvel quando completamente 
edificado descontado dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas 
até a sua concretização. Em 31/03/2017 não existia expectativa de perda 
em relação ao valor recuperável dos estoques a ser registrado nas demons-
trações financeiras. O valor de R$ 4.002.556 (R$ 1.744.012 em 31/03/2016) 
corresponde aos honorários relacionados com serviços de gerenciamento 
e apoio técnico para construção do empreendimento imobiliário, pagos à 
SDI Desenvolvimento Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a titulo 
de taxa de administração desde Outubro de 2013 por força de contrato de 
investimento são calculados com base na taxa de 5,5% durante a fase de 
obras e um adicional de 0,5% na conclusão das obras sobre o custo total e 
efetivo da construção do Empreendimento, bem como sobre os gastos com 
incorporação, gastos sobre os custos com o projeto de arquitetura e demais 
projetos envolvidos, gastos com promoção e marketing do Empreendimento 
(como anúncios e mídia, se houver), excluídas as despesas incorridas com 
a compra do imóvel onde se darão as obras do empreendimento, impos-
tos (IPTU do terreno) e emolumentos. 6. Investimentos – A Companhia 
detém participação societária de 61.000.000 de ações, representativa de 
1/3 (33,33%) da participação societária da Jaguatirica Empreendimento 
Imobiliário SPE S.A., que tem por objeto social o planejamento, a promo-
ção, desenvolvimento, incorporação, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário composto por 4 (quatro) torres de 4 (quatro) 
pavimentos cada com uma área locável total pretendida de 36.860 m² que 
será desenvolvido na Av. Nações Unidas, nº 740, São Paulo, que é objeto da 
matrícula sob o nº 129.182, registrada no 10º Ofício de Registros de Imóveis 
de São Paulo. Em 31/03/2017, a fase 1 do projeto composta pela demolição 
das fundações do galpão anterior e execução do canteiro de obra encon-
trava-se 100% concluída e a fase 2 que compõe a execução da obra com 4 
torres e 4 pavimentos encontram-se 100% concluídos. A Companhia detém 
participação societária de 85.914.000 de ações, representativa de 99,9% da 
participação societária da Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
que tem como atividade principal o planejamento, a promoção, desenvol-
vimento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido no imóvel situado como 
Gleba de Terras nº 5 na cidade de Campinas/SP, compreendendo o Sítio 
Cabreuvinha, bem como o recebimento dos aluguéis e parcelas decorrentes 
da locação e da alienação. Em 31/03/2017, a Companhia encontra-se em 
fase de obras que contempla um condomínio industrial compacto de dois 
edifícios, com 13 módulos, com cerca de 44 mil metros quadrados e cinco 
edifícios de apoio, com cerca de 2 mil metros quadrados. Em abril de 2015, 
as obras foram iniciadas com tempo de duração de cerca de 24 meses, 

com data prevista de entrega em maio de 2017. A Companhia detém par-
ticipação societária de 14.999.995 de ações, representativa de 99,99% da 
participação societária da Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
que tem como atividade principal o planejamento, a promoção, desenvolvi-
mento, incorporação, construção, locação e a venda do empreendimento 
imobiliário que será desenvolvido no imóvel situado no Municipio de Serope-
dica, no Estado do Rio de Janeiro, no imóvel situado a Rodovia Presidente 
Dutra, objeto da matricula nº 2.642, do 2º Oficio de Registros de Seropedica, 
Estado do Rio de Janeiro , bem como o recebimento dos aluguéis e parcelas 
decorrentes da locação e da alienação. Foi assinado um contrato com a 
CEG (Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro) para remane-
jamento da rede de gás natural. Após esta regularização está previsto o 
processo de concorrência entre as construtoras para o início das obras. a. 
Posição patrimonial das investidas em 31/03/2017
      Adiantamen-
      to para futu-
    % de  ro aumento Patrimônio Resultado
    partici- Total de de capital Líquido em acumulado
Investidas  pação   ativos   - AFAC   31/03/2017   exercício
Jaguatirica 33,33% 197.479.776 1.566.506 191.759.556 (2.791.932)
Gilbéa 99,90% 91.705.273 5.541.420 85.350.214 (5.854)
Refedin 99,99% 9.223.722 – 9.206.122 (235.146)

b. Movimentação dos Investimentos Investimento  Resultado de Investimento Investimento
    em 31/03/2016 Investimento equivalência em 31/03/2017 em 31/03/2017
Investidas Controladora      do período      patrimonial      Controladora      Consolidado
Jaguatirica(***) 58.947.518 7.463.000 (930.551) 65.479.966 65.479.966
Gilbéa 49.881.610 40.929.000 (4.327) 90.806.283 –
Ágio – Gilbeá (*) 935.381 – – 935.381 –
Refedin 7.934.939 1.507.000 (235.820) 9.206.120 –
Ágio – Refedin (**) 756.128 – – 756.128 –
Total 118.455.576 49.899.000 (1.170.698) 167.183.878 65.479.966
(*) O valor pago pela compra de 99.9% da participação societária da Gilbeá 
SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. foi de R$ 14.000.000 e o patrimônio 
líquido da Companhia na data da aquisição era de R$ 13.064.619, perfa-
zendo um ágio no valor de R$ 935.381. Este ágio está fundamentado na 
mais valia do imóvel com base em avaliação realizada por especialistas, 
ao qual será baixado quando da realização da venda do ativo. No balanço 
patrimonial consolidado o valor de ágio está alocado na rúbrica de esto-
que. (**) O valor pago pela compra de 99.9% da participação societária da 
Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. foi de R$ 341.296 e o valor 
das quotas integralizadas na data da aquisição era de (R$414.832), perfa-
zendo um ágio no valor de R$ 756.128. Este ágio está fundamentado na 
mais valia do imóvel com base em avaliação realizada por especialistas, 
ao qual será baixado quando da realização da venda do ativo. No balanço 
patrimonial consolidado o valor de ágio está alocado na rúbrica de estoque. 
(***) O resultado de equivalência patrimonial da Jaguatirica é composto de 
R$930.551 de equivalência e perda por variação em participação societá-
ria. 7. Patrimônio líquido – Capital social: O capital social é subscrito é 
de R$ 17.500.000, representado por 17.500.000 ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, das quais (a) 16.666.650 ações são de Classe 
A; e (b) 833.350 ações são de Classe B, sendo a participação societária 
detida pelas acionistas distribuída na seguinte proporção: (i) Aiamas detém 
31,74603%; (ii) a Tanis detém 31,74603%; (iii) a Edrai detém 31,74603%; e 
(iv) a SDI ADM detém 4,76190% Em 31/03/2017, a composição acionária 
é a seguinte:
    Nº ações     Capital Social – R$
    ordinárias Inte- A inte- 
Acionista (unidades)   gralizado    gralizar    Total
1 SDI Administração 
 de Bens 833.350 832.929 421 833.350
2 EDRAI LP 5.555.550 5.552.862 2.688 5.555.550
3 AIAMAS LP 5.555.550 5.552.862 2.688 5.555.550
4 TANIS LP 5.555.550 5.552.862 2.688 5.555.550
Total 17.500.000 17.491.515 8.485 17.500.000
No exercício findo em 31/03/2017, foi integralizado o montante de 
R$ 17.491.515 (R$ 12.558.671 em 2016). Reserva de capital: É composto 
por 90% dos valores integralizados na entidade para a subscrição de ações 
cujo saldo é de R$ 157.423.637 (R$ 113.028.036 em 2016). Destinações 
do lucro: A Companhia deverá distribuir anualmente o lucro líquido ajus-
tado na seguinte forma: (a) 5% para a constituição de reserva legal, que 
não excederá 20% do capital social, sendo que a Companhia poderá optar 
por não constituir a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido 
do montante das reservas de capital descritas no artigo 182, § 1º da Lei nº 
6.404/76, exceder 30% do capital social; (b)1% do saldo restante, após a 
alocação definida no item “a” acima, será distribuído aos acionistas como 
dividendo obrigatório; e (c)o saldo restante, após as distribuições descritas 
nos itens “a” e “b” acima, poderá ser, integral ou parcialmente distribuído aos 
acionistas ou destinado à reserva para investimento. Não houve destinação 
no exercício devido a Companhia ter apresentado prejuízo. 8. Despesas 
administrativas e tributárias –  As composições das despesas administra-
tivas e gerais estão distribuídas da seguinte forma:
     Controladora    Consolidado
    01/04/2016 a 01/04/2015 a 01/04/2016 a 01/04/2015 a
     31/03/2017   31/03/2016   31/03/2017   31/03/2016
Serviços de terceiros 118.044 271.987 291.130 506.190
Legais e judiciais – 1.444 893 4.480
Anúncios e publicações 35.107 42.197 61.362 92.625
Contribuição Sindical – 13.271 – 46.338
Correios e Malotes 2.149 – 6.641 –
Combustiveis e Lubrificantes – – 13.451 –
Viagens e Estádias 2.006 – 33.868 9.980
Conduções 314 330 15.882 4.397
Despesas com 
 Despachante 928 – 6.928 –
Estacionamentos e Pedágios – – 8.218 –
Refeições – – 11.573 –
Propaganda e Publicidade – – 17.364 –
Impostos e Taxas 13.575 – 18.505 –
IPTU – – 96.070 9.536
Multas – 8.774 – 42.772
Outras despesas 
 administrativas 2.907 18.800 9.601 40.226
Total 175.030 356.803 591.486 756.544

9. Imposto de renda e contribuição social – A Companhia adotou o 
método do Lucro Real nos exercícios de 2017 e 2016 para apuração do 
imposto de renda e da contribuição social, sendo que não houve despesa 
de IR e CS para o período findo em 31/03/2017 e 31/03/2016. O total de 
credito tributário não reconhecido é de R$ 442.208, e serão reconhecidos 
quando houver as percpectivas de realização (R$ 967.737 em 2016). 10. 
Instrumentos financeiros derivativos – Não foram realizadas operações 
com instrumentos financeiros derivativos. 11. Partes relacionadas – As 
partes controladoras finais são Aiamas LP, Edrai LP e Tanis LP. A entidade 
identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como partes relacio-
nadas: • Aiamas LP • Edrai LP • Tanis LP • SDI Administração de Bens 
Ltda. • Arthur José de Abreu Pereira • André Ferreira de Abreu Pereira • 
Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. • Gilbeá SPE Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. • Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
O estatuto social da Companhia não prevê remuneração para a sua diretoria 
e nem para os membros do conselho de administração. As operações com 
partes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com serviços 
de gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento 
imobiliário com à SDI Desenvolvimento Imobiliário (SDI). 12. Instrumentos 
financeiros – A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos 
financeiros básicos, quando aplicável, todos registrados em contas patrimo-
niais, que se destinam a atender as necessidades operacionais e financei-
ras. Os instrumentos financeiros da sociedade foram classificados conforme 
as seguintes categorias:
     Controladora – 31/03/2017
    Valor justo  Passivo ao
    através do Empréstimos custo
Ativo   resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 632.719 – – 632.719
Total 632.719 – – 632.719
Passivo
Fornecedores – – 477 477
Total – – 477 477
     Controladora – 31/03/2016
    Valor justo  Passivo ao
    através do Empréstimos custo
Ativo   resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 1.376.228 – – 1.376.228
Total 1.376.228 – – 1.376.228
Passivo
Fornecedores – – 12.635 12.635
Total – – 12.635 12.635
     Controladora – 31/03/2017
    Valor justo  Passivo ao
    através do Empréstimos custo
Ativo   resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 4.168.679 – – 4.168.679
Adiantamentos a Terceiros – 352.994 – 352.994
Total 4.521.673 352.994 – 4.521.673
Passivo
Fornecedores – – 800.300 800.300
Total – – 800.300 800.300
     Controladora – 31/03/2016
    Valor justo  Passivo ao
    através do Empréstimos custo
Ativo   resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 5.205.226 – – 5.205.226
Total 5.205.226 – – 5.205.226
Passivo
Fornecedores – – 1.589.805 1.589.805
Total – – 1.589.806 1.589.805
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, 
tais como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que pos-
sam ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas 
foram adotados na determinação do valor justo: (i)Aplicações Financei-
ras – Foram definidos como ativos mensurados ao valor justo por meio do 
resultado, sendo o valor idêntico ao valor contábil em virtude do curto prazo 
de vencimento dessas operações. (ii) Adiantamentos à terceiros – Foram 
classificados como empréstimos e recebíveis e mensurados pelo método 
do custo amortizado. (iii) Fornecedores – Foram registrados pelo método do 
custo amortizado. 13. Contingências – A Administração não tem conheci-
mento de nenhuma ação contingente em andamento ativo ou passivo envol-
vendo a Companhia.

Diretores: Arthur José de Abreu Pereira André Ferreira de Abreu Pereira José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2

Aos Acionistas e Diretores da
Tellus III Holding S.A. Company – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da Tellus III Holding S.A. Company (Companhia), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/03/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Tellus III Holding S.A. Company em 31/03/2017, 
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus res-
pectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis as pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis para as pequenas e médias empresas e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-

mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Ava-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas 
a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 05 de maio de 2017.
 KPMG Auditores Ederson Rodrigues de Carvalho
 Independentes Contador

 CRC 2SP 014.428/O-6 CRC 1SP 199.028/O-1

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE
GASTROENTEROLOGIA E OUTRAS ESPECIALIDADES

CNPJ/MF Nº 61.442.117/0001-10
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores associados do INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS DE GASTROENTEROLOGIA E OUTRAS ESPECIALIDADES (IBEPEGE) a
comparecerem no dia 01 de junho de 2017 às 14h00, na Rua Dr. Seng, nº 320 – 2º Subsolo,
no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assembléia
Geral Ordinária, a fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura,
discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Exame, discussão
e aprovação das Contas e Balanço 2015; 3) Outros Assuntos de Interesse do Instituto.

São Paulo, 23.05.2017
Fernando José Moredo - Presidente da Assembléia
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Fotos: Divulgação

O"profeta" que ganhou o apelido de Gentileza deixou 
uma verdadeira obra escrita nas ruas do Rio Janeiro, 
com apelos que vão além da cordialidade entre as 

pessoas.

Nascido em 11 de abril de 1917 em Cafelândia, interior 
de São Paulo, José Datrino passou a ser conhecido como 
Profeta Gentileza em 1961, após um  incêndio ocorrido em 17 
de dezembro daquele ano em um circo em Niterói. Datrino 
diz ter ouvido vozes que revelaram a ele sua missão. No ano 
do centenário do artista, pesquisadores que ajudaram na 
preservação de seu trabalho ressaltam que os versos estão 
carregados de crítica ao modo de vida contemporâneo.

Para o professor Leonardo Guelman, do Departamen-
to de Arte da UFF, o maior legado de Gentileza foi ter 
deixado uma mensagem que chama à solidariedade. 
“Ele faz esse chamado para pensar de que maneira nós 
podemos ser mais solidários enquanto sociedade e não 
fi carmos suscetíveis ao individualismo alimentado pela 
cultura do consumo”, avalia. Guelman é o idealizador e 
coordenador do Projeto Rio com Gentileza, que promoveu 

Em dias de intolerância, pesquisadores 
destacam valor das mensagens de Gentileza

Nascido em uma família de 11 irmãos no interior de Cafelândia, São Paulo, em 
1917, ele só viraria Profeta Gentileza anos depois, na década de 1960.
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popular José Datrino (1917-1996), que completaria 100 
anos em 2017, ganha signifi cado especial em tempos 
de intolerância política presente tanto em discussões 
nas ruas quanto em redes sociais

a restauração das obras do 
artista em 2000 e 2010. 

O “livro urbano” de Genti-
leza é formado por 56 pági-
nas em concreto localizadas 
embaixo do viaduto do Caju, 
na Avenida Rio Branco, re-
gião central da capital fl umi-
nense. As mensagens foram 
escritas com tinta e pincel 
por Gentileza, no período 
de quase cinco anos durante 
a década de 1980. “Ele vai 
nos apontar sua leitura de 
mundo pelo viés da cultura 
popular e no artesanato 
da escrita, uma linguagem 
muito própria para veicular 
sua mensagem enquanto 
oralidade e escrita”, aponta 
Guelman.

O movimento pela re-
vitalização da obra de 
Gentileza foi apoiado por 
diversos artistas como 
Joãosinho Trinta, que de-
dicou ao profeta o enredo 
da Grande Rio no Carnaval 
de 2001, “Gentileza, o profeta do fogo”, e a cantora Ma-
risa Monte, que gravou uma música em homenagem ao 
profeta em seu disco Memórias, Crônicas e Declarações 
de Amor (2000).

Para o documentarista Dado Amaral, que produziu 
dois filmes sobre Datrino - Gentileza (1994) e Por Gen-
tileza (2002) -,  a obra do poeta popular continua viva. 
Ele considera, porém, que a apropriação da tipologia 
e o que classifica como “uso indevido das mensagens” 
provocam um esvaziamento do sentido filosófico e éti-
co proposto pelo profeta e acabam por difundir uma 
leitura rasa de sua obra. “Elas [mensagens] condenam 
o capitalismo, o lucro a qualquer preço e o amor pelo 
dinheiro. Essa parte da mensagem é muito incômoda 
no momento em que o capitalismo tem hegemonia ir-
restrita no mundo”, avalia.

Amaral conta que conheceu Gentileza por acaso, quando 
foi a uma passeata pelo impeachment de Fernando Collor, 
em 1992, no Rio de Janeiro. Na Avenida Rio Branco, Ama-
ral subiu em um ponto elevado para observar a multidão 
que se concentrava no centro da capital carioca, quando 
avistou “uma fi gura extraordinária”. Em meio à multidão, 
Gentileza se destacava pela vestimenta característica, a 
túnica branca, e segurava uma placa colorida com algumas 
de suas mensagens escritas à mão.

“Que personagem, que fi gura, parei do lado dele e fi quei 
olhando, quase não prestava atenção na manifestação”, 
lembra. Desse encontro surgiu a ideia de fazer o primeiro 

documentário, lançado em 1994, em parceria com o cineasta 
Vinícius Reis. No ano seguinte, preparou o argumento para 
um novo fi lme sobre Gentileza, mas não conseguiu apoio 
para o projeto. Em 1996, Gentileza morreu, mas Amaral 
manteve o projeto do fi lme e, em 2002, fi lmou o documen-
tário “Por Gentileza”.

Capital

Capeta vem de origem 

capital.

É o vil metal.

Faz o diabo, demônio 

marginal

Dinheiro

O dinheiro destrói a mente 

da humanidade. O dinheiro 

coloca a humanidade surda. 

O dinheiro destrói o amor. 

O dinheiro cega. O dinheiro 

mata.

Liberdade

A verdadeira gentileza 

é perfeito conforto e 

liberdade. Ela simplesmente 

consiste em tratar os outros 

exatamente como você 

adoraria ser tratado.

Inimigo

Não tente procurar um 

inimigo, muitas vezes 

você é o seu próprio 

inimigo

Ofensa impensada

Nunca ofendas 

verbalmente o teu 

inimigo. Dói muito mais 

uma gentileza vociferada 

do que uma ofensa 

impensada.

Surpresas

Onde houver gentileza, 

haverá sempre um gesto 

que surpreenda. Amor 

se esconde nas coisas 

pequenas. E a amizade, 

nas atitudes que refl etem 

maiores que a presença.

Versos nas paredes: Conheça algumas das mensagens de Gentileza

Desde cedo, pelo seu comportamento atípico, chegaram 
a suspeitar que era maluco, inclusive pela família.
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Ameaças avançadas 
demandam uma nova 

abordagem para a 
segurança do endpoint

Uma nova onda de 

malware avançado está 

buscando lacunas nas 

defesas dos endpoint 

convencionais e novas 

formas de explorá-las

Esses malwares usam téc-
nicas como criptografi a 
e polimorfismo para 

mascarar sua verdadeira in-
tenção, atingindo as empresas 
com ataques de "dia-zero", os 
quais as ferramentas de segu-
rança baseadas em assinatura 
não conseguem identifi car. 

Esses ataques usam execu-
táveis sofi sticados capazes de 
reconhecer quando estão sen-
do analisados em ferramentas 
de sandbox e, assim, atrasar 
a execução. Eles também 
incluem arquivos legítimos 
e aplicativos que aparecem 
limpos na superfície, mas que 
contém código malicioso em-
butido e acionado por gatilhos 
posteriores.

Os responsáveis pela segu-
rança nas empresas correm 
contra o relógio para detectar, 
conter e remediar as novas 
ameaças e muitas vezes não 
conseguem. Quando vários 
produtos de defesa de end-
point não se comunicam uns 
com os outros, isso exige 
etapas extras e grande esforço 
manual dos administradores. 
Muitos recursos são necessá-
rios para fi ltrar tantos alertas, 
gerados por várias soluções 
em vários pontos diferentes. E 
o tempo entre a detecção e a 
remediação só aumenta.

É preciso pensar em uma 
abordagem de segurança 
diferente para aumentar a 
proteção do endpoint. Ima-
gine um sistema unifi cado, 
totalmente integrado, com 
várias camadas de defesa que 

pudesse responder a novos 
eventos imediatamente, sem 
intervenção humana. Em 
vez de depender de diversas 
ferramentas de segurança 
diferentes, usar técnicas de 
machine learning para parar 
a maioria das ameaças antes 
que elas atinjam os endpoints. 

Para conter ameaças avan-
çadas e de dia-zero é preciso 
incluir análises de estrutura e 
comportamento de malwares 
no sistema de segurança. Os 
cibercriminosos podem alterar 
o aspecto do código, mas ainda 
será um malware. Portanto, é 
provável que ele compartilhe 
muitos atributos com ataques 
já conhecidos, o que torna 
possível analisar o código bi-
nário estático para comparar 
a estrutura dos executáveis 
suspeitos com as ameaças já 
conhecidas. 

Da mesma forma, mesmo 
sendo desconhecido, o malwa-
re vai sempre seguir certo 
comportamento. Ao comparar 
o comportamento real do có-
digo com perfi s de centenas 
de milhões de amostras de 
malware é possível identifi car 
e bloquear o arquivo se este 
começar a se comportar ma-
liciosamente, como substituir 
arquivos ou fazer alterações 
de registro que correspondam 
ao comportamento de outro 
malware conhecido. 

Com esses recursos é possí-
vel reduzir as etapas manuais 
e interromper a maioria das 
ameaças antes que essas 
possam danifi car o endpoint. 
Ao usar defesas integradas e 
automatizadas, o resultado 
é um modelo em constante 
evolução, cada nova ameaça 
detectada melhora as defesas 
da organização como um todo. 

(*) É gerente de engenharia de 
sistemas da McAfee no Brasil.

Bruno Zani (*)

News@TI
OEX lança o  Mouse Robotic para games

@Com design moderno e características que aumentam a adre-
nalina durante os games, acaba de chegar ao mercado o Mouse 

Robotic, da OEX. A novidade tem resolução selecionável de até 4000 
dpi (1600/2400/3200/4000), 7 botões com função macro customizáveis 
e software para customização, que pode ser baixado no link http://
orangeexperience.com.br/ms308/. A luz de LED e a base metálica 
também estão entre as atrações do modelo. O mouse Robotic possui 
conexão USB, cabo trançado de 1,8 m e dimensões de 12,6x8,1x4 cm. 
O preço sugerido é de R$ 109,00 (valor médio para o consumidor e 
válido até o fi nal de junho de 2017.

App Selfi e Models 

@A atual crise de desemprego no Brasil atinge diversas áreas e 
profi ssionais de setores variados. No caso dos modelos, um novo 

recurso tecnológico ajuda a aproximar profi ssionais e empresas e 
aumenta a chance de trabalhos pontuais ou contratos mais robustos. 
Trata-se do aplicativo Selfi e Modells, cuja adesão é simples, bastando 
uma foto, uma selfi e do profi ssional interessado. O Selfi e Models 
oferece oportunidade de o profi ssional trabalhar como modelo, sem 
que seja preciso gastar com book ou agencia. As fotos serão as que 
qualquer pessoa tira com o celular. Por meio do app, empresas e 
candidatos criam cadastro e podem conversar através de um chat 
privado, totalmente gratuito. “Muitas vezes o contratante precisa 
de um profi ssional para uma feira. Em outros casos, deseja alguém 
para fotografi as de publicidade. Com o Selfi e Models ele otimiza o 
processo”, destaca Rubens do Nascimento Neto, CEO da Brasil Ideias.

Estudantes brasileiros conquistam 8 prêmios 
nos Estados Unidos

@Estudantes brasileiros conquistaram três prêmios na maior 
feira pré-universitária de ciências do mundo, a Intel ISEF (Intel 

International Science and Engineering Fair). Além de cinco prêmios 
especiais, oferecidos por organizações internacionais que fomentam 
a ciência no mundo. Com isso, eles voltam para casa com diversos 
prêmios em dinheiro, somando mais de US$ 8 mil, além de menções 
honrosas. A feira aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos. A com-
petição contou com cerca de 1.800 jovens cientistas escolhidos entre 
as 425 feiras afi liadas em 78 países. A lista completa de fi nalistas está 
disponível no programa do evento (http://apps2.societyforscience.org/
intelisef2013/IntelISEF2013-FinalProgram.pdf). A feira Internacional 
de Ciências e Engenharia da Intel 2017 é fi nanciada em conjunto com 
a Intel e a Intel Foundation, com suporte adicional de dezenas de 
outros patrocinadores corporativos, acadêmicos, governamentais e 
focados em ciências. Este ano, o evento distribuiu aproximadamente 
US$ 4 milhões em prêmios.

SAP Ariba e IBM unem forças 

@A SAP e a IBM anunciam uma aliança global para fornecer solu-
ções para a área de compras baseadas em computação cognitiva 

que vão redefi nir os processos de ponta a ponta, incluindo análise dos 
custos e sincronização de pagamentos de forma automática e inte-
grada. Explorando as tecnologias SAP Leonardo, IBM Watson e SAP 
Ariba, as soluções reunirão inteligência de dados e insights preditivos 
provenientes de informações não estruturadas para permitir melhor 
tomada de decisão na gestão de fornecedores, contratos e atividades 
de provisionamento. O grupo IBM Global Business Services oferecerá 
consultoria e serviços para desenvolver, implementar e operar as 
novas soluções por meio de planejamento sob medida, que ajudarão 
empresas de todos os tamanhos a reduzir custos e obter melhorias de 
forma mais rápida (http://www.sap.com/brazil) ou (www.ariba.com). 

Gabriel Lobitsky (*)

A palavra transformação 
digital pode até pare-
cer mais uma tendên-

cia tecnológica, afinal, todos 
ainda falam em nuvem, e da 
mesma forma como o cloud 
computing veio para ficar, a 
transformação digital tam-
bém. A prova disso são as 
estimativas de mudanças em 
diversos setores da economia 
que são preditas em estudos.

O primeiro, da IDC, mostra 
que essa transformação terá 
um impacto superior a US$ 1 
trilhão nos gastos das empresas esse ano; outro, da Accentu-
re, afirma que até 2020, 25% de toda a nossa economia será 
digital e 48% do trabalho que fazemos hoje já não existirá em 
cinco anos. Por último, a mais recente pesquisa do Facebook 
afirma: até 2020, 80% dos serviços de customer service como 
conhecemos hoje não existirão. Mas, será que as empresas 
estão preparadas para o impacto dessas mudanças?

Vamos falar sobre o setor de manufatura 

A indústria nunca esteve tão tumultuada e aquecida como 
atualmente. Mesmo falando em novos progressos, modelos de 
negócios e aquecimento do setor, há, ainda, uma dificuldade 
com o básico, que é demonstrado pelas baixas taxas de cres-
cimento ocasionadas por atrasos em processos operacionais 
e de gestão. Mas, de que lado a indústria vai ficar? No das 
oportunidades ou das barreiras?

É evidente que o setor pode ter sucesso com a próxima 
geração de tecnologias, pois a digitalização, internet das coi-
sas, machine learning, big data e realidade virtual aumentada 
mudarão a forma de trabalho em muitos setores, permitindo 
que as indústrias, por exemplo, tenham uma visão completa 
do presente e futuro da sua cadeia de abastecimento.

Clientes digitais versus 
empresas analógicas

Indústria precisa respirar dados para focar, cada vez mais, na experiência do consumidor e não 
apenas na entrega de produtos e serviços

Embora o setor esteja lidando com dores constantes, a 
digitalização na manufatura já está acontecendo. Existem 
diversos casos de sucesso que comprovam isso, vemos 
empresas como Ferrari, Dunlop Aircraft Tyres, JR Watkins 
aproveitando o melhor das aplicações em nuvem e dos ERPs. 
Hoje, com o apoio da tecnologia, essas empresas conseguem 
melhorar a produtividade e ter uma visibilidade melhor dos 
seus negócios.

O que Uber e Airbnb têm para ensinar?

Foco no cliente e na experiência do consumidor. É assim 
que empresas com o modelo de entrega de serviços, como 
Uber e Airbnb, têm para ensinar. Hoje, serviços básicos de 
carona e hospedagem podem ser solicitados por um custo 
relativamente menor do que os ofertados pelos modelos 
tradicionais, e com uma experiência superior, mas o que 
essas empresas podem ensinar às indústrias está resumido 
nos seguintes pilares:

• Desenvolvimento de uma estratégia centrada no cliente 
• Preocupação com a experiência do consumidor 
• Foco no efeito final e não apenas no produto 

Hoje, as tecnologias têm o potencial de fazer grandes mudan-
ças e virar o jogo para o setor de manufatura, que pode ir muito 
além da indústria 4.0, com modelos de negócios centrados em 
ofertar serviços de valor e personalizados aos seus clientes.

As tendências como machine learning, internet das coisas 
e big data estão aí para ensinar a indústria que é possível 
pensar à frente do seu tempo. Afinal, a era da digitalização 
da manufatura exigirá que as empresas não pensem apenas 
no design do produto, emissão da ordem de pedido, embar-
que e entrega. Será preciso estar atento à experiência pós 
consumo, e, para isso, o setor de manufatura precisará res-
pirar analytics e KPIs, pois toda boa experiência começa nos 
bastidores: com a compreensão do que os dados têm a dizer. 

(*) É diretor de Vendas da Infor.

O pretendente: MARCELO MENEGATTI NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão engenhgeiro de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gaspar Dair Nogueira 
da Silva e de Mirian Menegatti Nogueira da Silva. A pretendente: DANUSA GUARDIEI-
RO LIMA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Uberaba - MG, no dia 
26/08/1987, residente e domiciliada em Uberaba - MG, fi lha de José Humberto Lima e 
de Nilce Guardieiro Lima.

O pretendente: ANTONIO MENDES VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 12/02/1959, residente e domiciliado 
na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Mendes Vieira e de Rosa Ferreira da Silva 
Vieira. A pretendente: JANAINA RODRIGUES DE MELO, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/03/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pedro de Melo e de Marlene das 
Graças Rodrigues.

O pretendente: MARCOS ANTONIO SPECA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Speca e de Regina Embo-
aba dos Santos Speca. A pretendente: DEBORAH ROSA LIMA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão controller, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/10/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo José Lima dos Santos e 
de Zenilda Rosa Lima Santos.

O pretendente: BRUNO ROMANO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/11/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio José Rodrigues e de Regina Roma-
no Rodrigues. A pretendente: CLARA RODRIGUES COUTO, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Uberlândia - MG, no dia 10/01/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ebenezer Pereira Couto e de 
Sônia Maria Rodrigues.

O pretendente: VICTOR GOMES DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor interno, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Alberto de Souza Ferreira e de Madalena 
Gomes de Souza Ferreira. A pretendente: BIANCA DA SILVA CENTENO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Centeno Martins 
e de Maria da Paz da Silva Centeno.

O pretendente: RODRIGO GALLIZIA GASPARINI, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Wanderlei Gasparini e de Ingrid Gallizia Gasparini. A pre-
tendente: ALINE RODRIGUES CORTEZI, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/06/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Antonio Cortezi e de Rosemary Zotareli 
Rodrigues Espelho Cortezi.

O pretendente: DANIEL PINI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Magno de Oliveira Filho e de Cleuza Pini de Oliveira. 
A pretendente: JÉSSICA ROBERTA CONTRERAS MALAMAN, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1992, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandyr Malaman Junior e de Nancí 
Aparecida Contreras Malaman.

O pretendente: DENIS ZACHARIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
contabil, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/11/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gearldo Martiniano da Silva e de Marlene 
Aparecida Zacharias. A pretendente: PALOMA LOURENÇO ADOMAT BONKOWSKI, 
estado civil solteira, profissão assistente de RH, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
12/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Bruno 
Arnold Bonkowski e de Josefa Lourenço dos Santos Bonkowski.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAUL TIAGO LEVANTESE, estado civil solteiro, profi ssão designer de 
produto, nascido em Campinas - SP, no dia 27/05/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio Levantese e de Neusa Aparecida Aleixo 
Levantese. A pretendente: LETÍCIA BARBOZA ALBANESE, estado civil solteira, pro-
fi ssão designer de produto, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mário Américo Albanese e de 
Sandra Pedro Barboza Albanese.

O pretendente: DIOGO SILVA PEQUENO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 14/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edsom Alves Pequeno e de Creusa Silva Pequeno. A pretendente: 
IZABELA PACHECO AMANCIO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rubens Vieira Amancio e de Vera Diniz Pacheco.

O pretendente: DANIEL VITOR BATISTA BARALDI FERNANDES, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Baraldi Fernandes e de 
Adriana Vita Batista dos Santos. A pretendente: BIANCA CORDIOLI, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/06/1991, residente e domiciliada 
na Vila Oratório, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Cordioli e de Ana Maria Diogo Cordioli.

O pretendente: JOÃO GARCÊZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão opera-
dor de máquina, nascido em Itapipoca - CE, no dia 28/07/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Garcêz dos Santos e de Francisca 
Zilmar Garcêz. A pretendente: CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/10/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Helena de Oliveira.

O pretendente: FELIPE TONIDANDEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
esportista, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Bernardo de Oliveira e de Ida Tonidandel 
de Oliveira. A pretendente: GRACIELE FROSI ARAKAKI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Yuzo Arakaki e de Léa Frosi.

O pretendente: GUILHERME WILLIAM DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isa Clementina dos Santos. A pretendente: 
REBECA SOUTO PEREIRA CABEÇA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 04/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Roberto Pereira Cabeça e de Jandira Jurema Souto Cabeça.

O pretendente: CHIKEZIE AJANI, nacionalidade nigeriana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Oduma - Nigéria, no dia 04/04/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Thomas Ajani e de Victoria Ajani. A preten-
dente: ELAINE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Belo Horizonte - MG, no dia 21/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria das Graças Alves.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RUBERVAL CESAR FERTONANI, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em Curitiba - PR, no dia 13/06/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valdecin Fertonani e de Dorcas Garcia Fertonani. 
A convivente: PAULA ELIANE MANZINI, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Birigui - SP, no dia 22/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Izidoro Manzini e de Elza Zefi ro Manzini. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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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Esta quarta é o vigésimo nono dia da lunação. De manhã a Lua em harmonia com Netuno estimula a sensibilidade. 

Estaremos mais compreensivos. De tarde a Lua em harmonia com Plutão traz estímulos e renova as energias. 

Nesta fase minguante da lua será melhor por um ponto fi nal no que não dá mais. Às 16:09 a Lua fi ca fora de curso 

e com isso o fi nal da tarde e à noite devem ser mais lentas. O melhor será não esperar demais das coisas e nem 

criar grandes expectativas em qualquer situação. Não adianta ter pressa, o melhor a fazer é relaxar e descansar. 
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Esta quinta deve ser um dia de har-
monia e tranquilidade. O astral fi ca 
mais prático e será fácil ir a fundo 
nas situações para encontrar solu-
ções. Junto da pessoa amada terá 
um ótimo dia sendo afável e cortês 
com todos, mas a noite deve evitar 
discussões que mudam a forma de 
amar. 95/395 – Vermelho.

De manhã a Lua em harmonia com 
Netuno estimula a sensibilidade. 
Haverá maior compreensão das situ-
ações. Um bom convívio e prazer ao 
lidar com as pessoas. O Sol na casa 
dois dá aumento de ganhos e chance 
de lucros em atividades comerciais e 
fi nanceiras.  82/382 - Azul

Está vivendo um momento em que 
deve aproveitar bem as chances e 
começar a colocar a sua vida em 
ordem. Tenha dedicação total em 
tudo que realizar agindo de forma 
a manter a rotina. No fi nal do dia 
discussões tendem a esquentar os 
ânimos e algumas brigas. 89/989 
– Branco.

De tarde a Lua em harmonia com 
Plutão traz estímulos e renova as 
energias. Nesta fase minguante da 
lua será melhor por um ponto fi nal no 
que não dá mais. Espere para agir ou 
começar algo novo depois que passar 
seu aniversário. 41/641 – Verde.

Durante o dia um bom convívio e 
prazer ao lidar com as pessoas dando 
segurança afetiva e relativo equilíbrio 
dos gastos. Porem cuidado, muitos 
relacionamentos podem perturbar 
sua rotina e tirar a tranquilidade 
e criar discussões, por isso saiba 
escolher suas companhias. 78/478 
– Amarelo.

Haverá muita criatividade e inspira-
ção nesta quarta-feira. Mesmo assim 
será preciso manter a praticidade 
no modo de agir. Uma oportunidade 
profi ssional surgirá através de uma 
conversa com alguém, podendo 
conciliar as coisas em seu ambiente 
à tarde. 25/625 – Cinza.

O entendimento deve ser maior nos 
relacionamentos, tanto social como 
íntimo. Pode ocorrer algum atrito 
com pessoa querida. Através da con-
fi ança o trabalho em grupo se torna 
mais vantajoso que a iniciativa isolada 
ou individual. Comece a mudar o 
seu modo de pensar. 83/483 – Cinza.

O melhor será não esperar demais 
das coisas e nem criar grandes 
expectativas em qualquer situação. 
Não adianta ter pressa, o melhor a 
fazer é relaxar e descansar. A Lua 
minguante pode trazer insônias e 
problemas familiares. 43/343 – Azul.

Bom para compras e investimentos 
em longo prazo já preparados antes. 
A criatividade dá o tom no campo 
amoroso e social. Use bem sua ca-
pacidade de articular e a diplomacia 
nas ações que sempre facilitam a 
sua vida e aumentam seu sucesso. 
83/583 – Verde.

Esta quarta deve ser um dia de 
harmonia e tranquilidade. O astral 
fi ca mais prático e será fácil ir a 
fundo nas situações para encontrar 
soluções. Tome atitudes inovadoras 
e promotoras do bem-estar social. 
Analise uma situação antes de agir. 
63/563 – Azul.

Os assuntos fi nanceiros devem ser 
desenvolvidos com facilidade. A 
noite deverá ser romântica e gene-
rosa. Procure usar de cortesia e ser 
mais afável com quem ama. Evite 
extravagâncias que prejudicam sua 
intimidade e afastam as pessoas 
queridas e amigos. 67/667 – Cinza. 

Às 16:09 a Lua fi ca fora de curso e 
com isso o fi nal da tarde e à noite 
devem ser mais lentas. O melhor 
será não esperar demais das coisas 
e nem criar grandes expectativas. 
Não disperse, mantenha seu ritmo 
de vida e o foco naquilo que pretende 
84/484 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 24 de Maio de 2017. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, 
São Domingos, São Rogaciano, São Domiciano, São Davi I da Escócia, 
e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. Dia Nacional do 

Milho, Dia do Café, Dia do Vestibulando, Dia do Datilógrafo 

e Dia do Detento. Hoje aniversaria o cantor e compositor Bob 
Dylan que chega aos 76 anos, o ator José de Abreu que nasceu em 
1946, a atriz, empresária e ex-modelo Luiza Brunet que nasceu em 
1962 e a atriz e modelo Helena Ranaldi que faz 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é curioso e mentalmente 
expressivo, com a habilidade de entender a essência de qualquer 
assunto.  É um geminiano que tem sensibilidade e talento para 
escrever ou falar, nos negócios e nos esportes. Sabe compreender 
as motivações das pessoas e é rápido para notar a falta de sinceri-
dade. Tem a necessidade de estudar para que um pensamento 
claro seja desenvolvido. Uma de suas características mais notáveis 
é a sinceridade. No lado negativo decisões precipitadas podem 
trazer problemas.

Dicionário dos sonhos
PARTO - Sem estar grávida, boas novas no amor. 
Sendo casada, notícias importantes quanto a din-
heiro. Estando grávida, difi culdades no parto. Dar 
a luz, revelações lhe serão feitas. Êxito no parto é 
sinal de sucesso, mas se malsucedido, perigo para 
você. Números da sorte: 07, 24, 33, 69, 85 e 99.

Simpatias que funcionam
Para seu parceiro estar sempre disposto a 

fazer amor: Vai precisar de essência de fl or de 
laranjeira. Passe um pouco de essência de fl or de 
laranjeira no seu colchão. Enquanto estiver fazendo 
a simpatia, faça o sinal-da-cruz em cada canto da 
cama. Não há problema em seu parceiro sentir o 
cheiro, mas evite comentar sobre o ritual.
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Cisne. Foto: Julio Leão

Dividindo intimidades
O espetáculo “Eu Nunca” conta a história de 3 jovens de vidas 

extremamente opostas, convivendo e dividindo suas intimidades 
até o limite do suportável. A peça traz à tona as questões mais 
urgentes da juventude moderna, desconstruindo “contos de 
fadas” de modo que o jovem possa repensar o lugar em que se 
encontra nos dias de hoje. Com Gabriela Gama, Júlio Oliveira 
e Nicholas Torres.

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila 
Andrade, tel.2122-4087. Sábados às 18h e domingos às 17h. Ingresso: R$ 40. Até 24/06.
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Potência das histórias
O espetáculo “Mil Mulheres” é a primeira montagem adulta do 

Grupo As Meninas do Conto, com direção de Eric Nowinski e 
dramaturgia de Cassiano Sydow Quilici. A proposta é fazer ecoar 
a voz de Sheerazade, que, para entreter o rei e salvar a própria 
vida, não se cansa de contar histórias, uma mulher que enfrenta 
a tirania dos homens com a potência das histórias. A perspectiva 
feminina é a força motriz para a dramaturgia.Na peça, a voz dessa 
mulher é multiplicada pelas vozes femininas que compõem o 
grupo de sete atrizes. A dramaturgia sobrepõe as narrativas do 
livro a notícias contemporâneas de opressão feminina.

Serviço: Oicina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3221-
4704. Sextas às 21h e sábados às 20h. Entrada franca. Até 30/06.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Divulgação

A peça “O Homem das 
Cavernas” é uma brincadeira 
divertida sobre as formas 
como homens e mulheres se 
relacionam, conseguindo que 
ambos os sexos morram de 
rir e se reconheçam. O ator 
Norival Rizzo interpreta um 

personagem que repensa sua 
vida amorosa enquanto, inspi-
rado no homem das cavernas, 
disseca as diferenças entre 
homens e mulheres.

Serviço: Teatro Folha, Av. Higienópolis, 
618, Higienópolis, tel. 3823-2323. Quartas e 
quintas às 21h. Ingresso: R$ 50. Até 31/05.

Cena da peça “Emmanuel - A Luz de Chico Xavier”.

Em uma conversa entre Chico e Emmanuel, conhecemos sua 
trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que teve com 
Jesus Cristo, suas provações, frustrações e realizações e principal-
mente, seu trabalho junto ao Médium, que como poucos sabem, 
já ocorreu outras vezes em outras encarnações. O espetáculo 
“Emmanuel - A Luz de Chico Xavier” estreia no proximo dia 26 e, 
é emocionante e inspirador. Prova de amizade destes dois grandes 
espíritos que estão unidos no infi nito do espaço e na eternidade 
do tempo. Com Eduardo Rodrigues, Leandro Azevedo, Diego J 
Cardoso, Geórgia Querido, Carla Verna e Hebert Freitas.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão Pernet, 588,Tatuapé, tel. 2227-1025. 
Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos às 19h. Ingresso: R$ 60.

Diretamente da Broadway, chega ao Brasil a comédia musical “A Era do Rock”. 

A comédia musical 
da Broadway, “A Era 
do Rock”, com estreia 
marcada para o dia 2 
de junho se passa em 
Los Angeles, no ano 
de 1987, e é narrada 
por Lonny (Gabriel 
Bellas)

Tudo começa quando a 
jovem Sherrie (Thuany 
Parente) chega em Los 

Angeles, vinda de uma pe-
quena cidade dos EUA, cheia 
de expectativas na mochila. 
Ela sonha em se tornar uma 
atriz de sucesso, mas, pouco 
após desembarcar do ônibus, 
tem sua mala roubada. Drew 
(Diego Montez), funcionário 
do Bourbon Room, ajuda Sher-
rie a conseguir um emprego 
de garçonete na famosa casa 
de shows. O Bourbon é um 
lendário clube de música, onde 
muitas bandas de rock começa-

“A Era do Rock”

ram a sua carreira. Empresários 
alemães convencem o prefeito 
de Los Angeles a limpar a cidade 
e torná-la um lugar mais “agra-
dável” e “familiar”. Para que isso 
aconteça, eles precisam destruir 

muitos comércios existentes, 
incluindo o Bourbon Room. 
Dennis, o proprietário, acredita 
que pode salvar o seu clube, 
se ele conseguir convencer a 
estrela do rock Stacee Jaxx e 

sua banda Arsenal a darem seu 
último show por lá.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300.  
Sextas às 21h, sábados às 17h e 21h e domingos 
às 18h. Ingressos: R$ 120 e R$ 60. Até 30/07.

Espírita
Divulgação

SEMENTEIRA E CONSTRUÇÃO: “Porque nós somos coopera-
dores de Deus; vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus.” - Paulo. 
(I CORÍNTIOS, 3: 9.). Asseverando Paulo a sua condição de coo-
perador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos 
seguidores e benefi ciários do Evangelho que o cercavam, traçou o 
quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, 
entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já re-
cebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos 
compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de 
Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as 
criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, 
qual o serviço que a Revelação nos indica, logo nos aproximemos da 
luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar 
o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando 
aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e 
ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a 
fi m de que a obra do Reino Divino cresça, progrida e santifi que toda 
a Terra. O serviço é de plantação e edifi cação, reclamando esforço 
pessoal e boa-vontade para com todos, porquanto, de conformidade 
com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho 
para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda 
parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e 
da areia e cultivadores que detestam as exigências de adubo e prote-
ção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa 
margem a qualquer duvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, 
és colaborador dele, na vinha do mundo e na edifi cação do espírito 
humano para a Eternidade. Avança na tarefa que te foi confi ada e 
não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em 
favor de todos é a nossa bênção de cada dia. (De “Fonte Viva”, de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel) 

Comédia

Divulgação



São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017 Página 9

Quando falamos de 

compliance, é fundamental 

que as empresas tenham 

o seu foco na maturidade 

e sustentabilidade de seu 

programa

Mas antes de estabelecer 
uma cultura ética real 
na organização é pre-

ciso se basear em cinco pontos 
sobre os quais os convido para 
uma refl exão. 
 1) Sua empresa fala 

sobre ética mesmo 

quando o tema discu-

tido não é complian-

ce? - Ética não deve 
ser assunto apenas em 
reuniões específi cas ou 
treinamentos. Deve-se 
falar sobre ética a todo 
o momento na empresa 
para que ocorra, no dia 
a dia das tomadas de 
decisão, a clara cultura 
de saber o certo frente 
ao errado. Discussões 
sobre dilemas, estudos 
de caso, conversas entre 
chefes e colaboradores 
devem ser estimula-
das e orientadas com 
o propósito de trazer o 
tema para a rotina dos 
profissionais. Quanto 
mais expostos à questão, 
maior a probabilidade 
do colaborador absorver 
e agir de acordo com a 
cultura esperada pela 
organização.

 2) Sua empresa faz o 

que prega? - Para que 
os funcionários sigam 
leis, regras ou qualquer 
outro tipo de direcio-
nador de conduta ética 
é necessário que eles 
vejam isso acontecendo 
em todas as relações 
vivenciadas na empresa, 
sejam elas internas ou 
externas, nos negócios, 
frente à concorrência e 
na transparência caso 
algo saia errado. Sem um 
posicionamento ético 
fi rme, os colaboradores 
perceberão inconsistên-
cias entre o que se fala e 
o que se faz, identifi can-
do que há diversas saídas 
possíveis para a solução 
de um confl ito moral, 
aumentando assim o 
potencial para agirem 
com a mesma fl exibili-
dade quando expostos 
a dilemas. 

 3) É seguro falar sobre 

ética na sua organiza-

ção? - Profi ssionais que 
desejam um ambiente 
correto e sustentável 
podem ter dois grandes 
empecilhos para não se 
manifestarem ao verem 
algo errado ocorrendo: 
medo de retaliação, e a 
sensação de inutilidade 
de seus relatos. Desta 
forma, é fundamental 
que se a empresa deci-

dir estimular denúncias 
ou portas abertas, que 
faça algo produtivo e 
adequado com as infor-
mações trazidas. Caso 
essa prática não ocor-
ra, a tendência é que 
problemas continuem 
acontecendo e você só 
descubra tarde demais, 
além de frustrar os co-
laboradores que presam 
pela sua organização.

 4) Os direcionamentos 

gerais da companhia 

são compatíveis com 

o comportamento éti-

co esperado? - Talvez 
existam momentos em 
que as políticas de com-
pliance não são percebi-
das como convergentes 
em relação a algumas 
ambições corporativas. 
Mas nestes momentos 
a empresa deve pesar 
o que de fato importa. 
Assim, nada deve se im-
por à conduta ética. As 
metas, as estratégias de 
negócio, a comunicação, 
entre outros elementos, 
devem ser desenhados 
de forma clara e ade-
quada a fi m de estarem 
alinhados com o que é 
correto. 

 5) Os seus colabora-

dores são ouvidos 

sobre as políticas de 

compliance corpora-

tivas? - Difi culdades de 
compreensão, execução 
ou acesso às diretrizes 
são levadas em conside-
ração na sua auditoria 
de cultura ética? Seus 
colaboradores são ou-
vidos sobre as dúvidas, 
receios, experiências ou 
até mesmo discordân-
cias que possuem diante 
das normas impostas? 
Um dos principais impe-
ditivos de um programa 
efetivo de compliance 
é a não aderência dos 
colaboradores ao que 
é proposto pela em-
presa. Assim, para que 
a companhia tenha o 
apoio e a colaboração 
irrestrita dos profis-
sionais é fundamental 
mapear seus conheci-
mentos, compreensões 
e crenças acerca das 
políticas instaladas vi-
sando desmistifi car e 
aproximar as regras dos 
profi ssionais.

Mapeando os cinco pontos 
acima e tratando as falhas exis-
tentes, sua empresa começa a 
construir um ambiente prepa-
rado para as melhores práticas 
de compliance, abrindo um real 
espaço para a absorção de uma 
cultura ética.

(*) - É líder de prática de Ética & 
Compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em fi nanças, 
tecnologia, operações, governança, 

risco e auditoria interna
(www.protiviti.com).

Cinco passos para 
estimular o compliance 

nas empresas
Antonio Carlos Hencsey (*)

Wood  You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 13.611.460/0001-06 NIRE: 35.225.374.837

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 24/03/2017
Data e local: 24/03/2017, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala
19, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. Quorum: unanimidade dos sócios. Convocação: dispensada, em vir tude do
quorum acima mencionado. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat e secretariados pelo Sr.
Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o capital social da empresa para o
montante R$ 10.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 24/03/2017. YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Tibério Construções
e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente, Eduardo Muszkat - Secretário.

Tellus IV Participações S/A.
CNPJ/MF nº 23.160.321/0001-59

Demonstrações Contábeis referentes ao exercício fi ndo em 31 de março de 2017 e período de 27 de agosto de 2015 (inicio das operações) a 31 de março de 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações de Resultados

       Controladora   Consolidado
Ativo Nota   2017   2016   2017   2016
Ativo circulante  535.852 463.820 1.485.975 7.695.984
Caixa e equivalentes 
 de caixa 4 499.786 460.505 1.445.852 558.393
Outros valores a receber  – – 3.333 –
Adiantamentos a fornecedores – 437 – 437
Adiantamentos para futura 
 aquisição de terrenos 6 – – – 6.615.000
Despesas antecipadas 7 – – – 518.645
Impostos a recuperar  36.066 2.878 36.790 3.509
Ativo não circulante  71.438.225 7.215.076 71.374.154 –
Estoque imobiliário 5 – – 71.374.154 –
Investimentos 8 71.438.225 7.215.076 – –

Total do ativo  71.974.077 7.678.896 72.860.129 7.695.984

       Controladora   Consolidado
Passivo Nota   2017   2016   2017   2016
Passivo circulante  24.668 1.480 839.211 11.346
Fornecedor  622 – 622 –
Obrigações sociais  692 306 1.023 2.723
Obrigações fiscais  3.243 1.174 201.494 8.623
Contas a pagar  20.111 – 636.072 –
Patrimônio líquido  71.949.409 7.677.416 72.020.918 7.684.638
Capital social 9 11.000.000 1.000.000 11.000.000 1.000.000
Capital a integralizar 9 (3.740.471) (187.865) (3.740.471) (187.865)
Reserva de Capital 9 65.326.759 7.300.211 65.326.759 7.300.211
Prejuízos Acumulados  (636.879) (434.930) (636.879) (434.930)
Total dos acionistas 
 controladores  71.949.409 7.677.416 71.949.409 7.677.416
Total dos acionistas 
 não controladores  – – 71.509 7.222
Total do passivo 
 e patrimônio líquido  71.974.077 7.678.896 72.860.129 7.695.984

       Controladora   Consolidado
Despesas  Nota   2017   2016   2017   2016
 administrativas 10 (279.684) (322.623) (626.910) (419.698)
Despesas tributárias  (9.694) (840) (28.120) (1.647)
Resultado financeiro  (49.053) (12.384) (25.648) (9.623)
Outras receitas 
 operacionais 11 100.234 – 670.296 –
Resultado de 
 equivalência patrimonial  36.250 (95.097) – –
Despesas e receitas 
 operacionais  (201.947) (430.944) (10.382) (430.968)
Prejuízo antes da provisão 
 para o IRPJ e CSLL  (201.947) (430.944) (10.382) (430.968)
IRPJ e CSLL – corrente 12.a – (3.986) (191.271) (4.057)
IRPJ e CSLL – diferido 12.b – – (256) –
Prejuízo do exercício  (201.947) (434.930) (201.909) (435.025)
Atribuído aos acionistas 
 da Companhia  (201.947) (434.930) (201.947) (434.930)
Atribuído aos acionistas não 
 controladores da Companhia  – – 38 (95)

1. Contexto operacional – A Tellus IV Participações S.A. (“Sociedade”) foi 
constituída em 27/08/2015. Sua sede está localizada na Rua Hungria, nº 
514, 10º andar, conjunto 102, sala 26 – São Paulo-SP e tem como ativi-
dade principal a compra, venda, locação e administração de bens próprios, 
móveis ou imóveis, prestação de serviços de consultoria não especializada, 
planejamento e assessoria empresarial, de qualquer natureza, a participa-
ção no capital e nos lucros de outras empresas nacionais ou estrangeiras 
na condição de acionista, sócia ou quotista, titular de debentures ou partes 
beneficiarias, em caráter permanente ou temporário, como controladora 
ou minoritária. 2. Apresentação das demonstrações financeiras – a. 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, identificadas como “Controladora” e “Consolidado”, respec-
tivamente, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos na legislação 
societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, bem como 
alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para Pequenas 
e Médias Empresas (PME), deliberados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC). As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício 
findo em 31/03/2017 foram autorizadas para emissão pela Administração 
em 05/05/2017. b. Base de mensuração: As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico 
e são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 3. 
Resumo das principais práticas contábeis – a. Base de consolidação: 
As demonstrações financeiras das controladas são incluídas nas demons-
trações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia 
até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das con-
troladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora as informações finan-
ceiras das controladas são reconhecidas através do método de equivalên-
cia patrimonial. As demonstrações financeiras consolidadas de 31/03/2017 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e abrangem as demonstrações financeiras da Tellus IV Participações S.A. e 
suas controladas Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A, Meribaspe 
Empreendimentos Imobilários SPE S.A. e Meribaspe II Empreendimentos 
Imobiliários S.A, das quais possuem participação de 99,90% de cada enti-
dade. b. Apropriação das receitas, custos e despesas: A Companhia 
encontra-se em fase de planejamento e desenvolvimento dos empreendi-
mentos imobiliários em desenvolvimento pelas empresas investidas, por-
tanto não apresenta receitas da atividade fim, somente despesas adminis-
trativas e de consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem 
como receitas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime 
contábil da competência do exercício. c. Caixa e equivalentes de caixa: 
São representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações 
financeiras, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação 
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança 
de valor justo e que são utilizados pela Companhia para o gerenciamento 
de seus compromissos de curto prazo. d. Instrumentos financeiros: De 
acordo com o CPC aplicável às pequenas e médias empresas (PME) o 
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros 
ativos e passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado. A 
Companhia reconhece um ativo financeiro por seu valor presente à vista, 
incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais pas-
sivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido 
de qualquer custo de transação atribuível. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. e. Investimentos em controladas e coligadas: 
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em contro-
ladas e coligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 
Para as empresas as quais a companhia detém o controle foram elabo-
radas demonstrações financeiras consolidadas. f. Estoques: Os estoques 
são compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. 
O custo dos estoques é composto do valor pago pelo imóvel adquirido para 
incorporação imobiliária acrescido dos gastos com construção e encargos 
financeiros oriundos da compra do imóvel. g. Redução ao valor recuperá-
vel: Os valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apre-
sentação das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de 
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recupe-
rável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável 
é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, 
sendo a perda de valor reconhecida no resultado. h. Passivo circulante e 
não circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societá-
rias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos 
encargos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela 
taxa efetiva de juros. i. Uso de estimativas: Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras incluem, 
portanto, estimativas referentes à seleção da vida útil da propriedade para 
investimento, às determinações de provisões para IRPJ e CSLL e a outras 
similares. Por serem estimativas, é normal que possam ocorrer variações 
por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes 
ativos e passivos. j. IRPJ e CSLL: Na controladora os impostos são calcu-
lados pelo regime de tributação do lucro real, o IRPJ e a CSLL do exercício 
corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre a base tributável excedente de R$ 240 mil no exer-
cício para IRPJ e 9% sobre a base tributável para CSLL. Nas investidas os 
impostos são calcuados pelo regime de tributação do lucro presumido, IRPJ 
e CSLL sobre o lucro líquido são de 15% e 9%, respectivamente, sobre uma 
base reduzida, ou seja, distinta conforme receita correspondente:
Classificação da receita     Percentual presumido
Receitas das atividades próprias 32% para IR e CS
Receitas financeiras 100%
4. Caixa e equivalentes de caixa – Contemplam numerários em caixa, 
saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme 
composição abaixo:  Controladora   Consolidado
      2017 2016   2017 2016
Caixa e banco 57.190 27.912 103.339 125.800
Aplicações Financeiras(i) 442.596 432.593 1.342.513 432.593
Total 499.786 460.505 1.445.852 558.393
(i) Tais aplicações referem-se a aplicação de curto prazo, de alta liquidez e 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, sujeito a 
um insignificante risco de mudança de valor. A remuneração destes inves-
timentos está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 5. 
Estoques – Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.: Tipo de projeto: 
Residencial; Localidade: São Paulo/SP; Data de início do projeto: Novem-
bro/2015; Início da obra: Novembro/2018; Tempo de duração da construção 
do projeto: 24 meses; Percentual que já foi construído do projeto: 0%; Data 
prevista de entrega do projeto: Outubro/2020. Meribaspe Empreendimentos 
Imobilários SPE S.A.: Tipo de projeto: Uso Misto; Localidade: São Paulo/
SP; Data de início do projeto: Novembro/2015; Início da obra: Abril/2018; 
Tempo de duração da construção do projeto: 24 meses; Percentual que já foi 
construído do projeto: 0%; Data prevista de entrega do projeto: Março/2020. 
Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários S.A.: Tipo de projeto: Residen-
cial; Localidade: São Paulo/SP; Previsão de início da obra: Novembro/2018; 
Tempo de duração da construção do projeto: 24 meses; Percentual que já 
foi construído do projeto: 0%; Data prevista de entrega do projeto: Outu-
bro/2020. Consolidado 2017
Custo de aquisição – Terreno 65.973.378
Custos com projetos 1.571.016
Custos com impostos e taxas 3.762.245
Taxa de administração SDI 67.515
Total 71.374.154
O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redução ao valor 
recuperável (impairment). A avaliação é efetuada através de laudos espe-
cíficos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em 
conta a expectativa do valor de transação do imóvel quando completamente 
edificado descontado dos custos e despesas incorridas e a serem incor-
ridas até a sua concretização. Em 31/03/2017 não existia expectativa de 
perda em relação ao valor recuperável dos estoques a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. 6. Adiantamentos para futura aquisição de 

terrenos – Em 24/11/2015 foi assinado o Intrumento Particular de Compro-
misso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças celebrados entre as 
controladas Meribaspe e Esek com a Johnson & Johnson do Brasil Indústria 
e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. no valor de R$ 66.150.000 Até 
31/03/2016, o valor pago a título de sinal era de R$ 6.615.000. A aquisição 
dos terrenos estava atrelada a superação de clausulas resolutivas e, por-
tanto, os valores pagos a título de sinal foram contabilizados como adianta-
mento para futura aquisição de terrenos. Em outubro de 2016, após o cum-
primento das cláusulas resolutivas dos contratos, tais valores foram transfe-
ridos para rubrica de Estoques. Os imóveis serão utilizados para o desenvol-
vimento de um empreendimento imobiliário, na qualidade de incorporadora, 
nos termos da Lei Federal nº 4.591/1964. 7. Despesas antecipadas – Em 
2016, correspondiam às despesas jurídicas (R$ 127.675) e de incorpora-
ção (R$ 390.970) relacionadas aos imóveis a adquiridos pelas controladas 
incorporadas aos custos de aquisição. Em outubro de 2016, tais valores 
foram transferidos para rubrica de Estoques. 8. Investimentos – A Compa-
nhia detém participação societária de 59.940.000 ações, representativa de 
99,90% da participação societária da Meribaspe Empreendimentos Imobi-
liários S.A., que tem por objeto social o planejamento, a promoção, desen-
volvimento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda 
do empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis objetos 
matriculas nº 1.835, 31.536, 10.247, 23.833, 21.389, 2.502, 20.477, 18.692, 
112.456 todas registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital à Rua Pirajussara nº 79, 
Butantã, bem como o recebimento dos aluguéis e parcelas decorrentes 
da locação e da alienação, respectivamente, do referido empreendimento. 
A Companhia detém participação societária de 17.482.500 ações, repre-
sentativa de 99,90% da participação societária da Esek Empreendimentos 
Imobiliários SPE S.A. que tem como atividade principal o planejamento, a 
promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, locação e especial-
mente a venda do empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos 
imóveis objetos das matriculas nº 195.649, 195.650, 84.988 e 84.989, todas 
registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, bem 
como o recebimento dos aluguéis e parcelas decorrentes da locação de alie-
nação, respectivamente, do referido empreendimento. A Companhia detém 
participação societária de 9.990.000 ações, representativa de 99,90% da 
participação societária da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE 
S/A que tem como atividade principal o planejamento, a promoção, desen-
volvimento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis objetos das 
matriculas nº 20.477 e 18.692, ambas registradas perante o 18º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo, bem como o recebimento dos aluguéis e 
parcelas decorrentes da locação de alienação, respectivamente, do referido 
empreendimento. a. Posição patrimonial das investidas em 31/03/2017
     Patrimônio Resultado
    % de Total de Líquido em acumulado
Investidas participação    ativos    31/03/2017    exercício
Esek 99,90% 16.868.946 16.758.492 47.869
Meribaspe 99,90% 47.510.140 46.839.962 145.749
Meribaspe II 99,90% 7.945.191 7.911.380 (61.592)
b. Movimentação dos Investimentos
Investida  Saldo Integra- Equiva- Saldos
Contro- % Parti- inicial em lização de lência em
ladas cipação   01/04/16   capital   patrimonial   31/03/17
Esek 99,90% 1.649.556 15.140.000 (47.822) 16.741.734
Meribaspe 99,90% 5.565.520 41.081.900 145.602 46.793.022
Meribaspe II 99,90% – 7.964.999 (61.530) 7.903.469
Total  7.215.076 64.186.899 36.250 71.438.225
9. Patrimônio líquido – O capital social da Sociedade em 27/08/2015 era 
de R$ 1.000 em moeda corrente nacional, as quotas deverão ser integrali-
zadas no prazo de 12 meses. Em novembro de 2015 a sócia SDI Desenvol-
vimento Imobiliário Ltda., retira-se da sociedade cedendo e transferindo a 
totalidade de suas quotas representadas por 965 quotas da seguinte forma: 
322 (trezentas e vinte e duas) quotas do capital social da Sociedade, para 
Camon I LP; 322 quotas do capital da sociedade para a sócia Camon II LP 
e 321 quotas do capital social da sociedade para a sócia Camom III. Na 
mesma data tendo em vista melhor atender aos interesses sociais, aprovam 
a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresaria 
limitada para sociedade anônima de capital fechado. Aprovando a conversão 
das 1.000 quotas representativas do capital social da Sociedade em 1.000 
ações. Na mesma data as acionistas decidem aumentar o capital social da 
Companhia no montante de R$ 999.000, o qual passa a ser R$ 1.000.000 
mediante a emissão de 999.000 novas ações totalmente subscritas e par-
cialmente integralizadas. Em novembro de 2016 as acionistas decidem 
aumentar o capital social da Companhia no montante de R$ 10.000.000, 
o qual passa a ser R$ 11.000.000 mediante emissão de 10.000.000 novas 
ações ordinárias totalmente subscritas e parcialmente integralizadas. Em 
31/03/2017, a composição acionária é a seguinte:
    Nº Ações   Capital Social – R$ 
    Ordinárias Integra- A Inte- 
Acionista (unidades)  lizado   gralizar   Total
SDI Adm. de Bens Ltda. 358.391 236.525 121.866 358.391
Camon I 3.547.203 2.341.001 1.206.202 3.547.203
Camon II 3.547.203 2.341.002 1.206.201 3.547.203
Camon III 3.547.203 2.341.001 1.206.202 3.547.203
Total 11.000.000 7.259.529 3.740.471 11.000.000
No exercício findo em 31/03/2017, foi integralizado o montante de 
R$ 6.447.394. Reserva de capital: É composto por valores integralizados 
na entidade para a subscrição de ações cujo saldo é de R$ 65.326.759. 
Destinações do lucro: A Companhia deverá distribuir anualmente o lucro 
líquido ajustado na seguinte forma: a. 5% para a constituição de reserva 
legal, que não excederá 20% do capital social, sendo que a Companhia 
poderá optar por não constituir a reserva legal no exercício em que seu 
saldo, acrescido do montante das reservas de capital descritas no artigo 
182, § 1º da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do capital social; b. 1% do saldo 
restante, após a alocação definida no item “a” acima, será distribuído aos 
acionistas como dividendo obrigatório; e c. o saldo restante, após as distri-
buições descritas nos itens “a” e “b” acima, poderá ser, integral ou parcial-
mente distribuído aos acionistas ou destinado à reserva para investimento. 
Não houve destinação no exercício devido a Companhia ter apresentado 
prejuízo. 10. Despesas administrativas – As composições das despesas 
administrativas e gerais estão distribuídas da seguinte forma:
     Controladora   Consolidado
        2017   2016   2017   2016
Serviços de Terceiros (126.666) (197.750) (363.369) (213.471)
Legais e Judiciais (110.565) (86.613) (111.087) (89.684)
Anuncios e publicações (24.604) (32.360) (101.882) (102.715)
Despesas Indedutives – – (15.000) –
Viagens e estadias (8.054) – (8.054) –
Fretes e carretos (4.080) – (11.922) –
Despesas com cartório (1.451) – (5.340) –
Outras despesas administrativas (4.264) (5.900) (10.256) (13.828)
Total (279.684) (322.623) (626.910) (419.698)
11. Outras receitas – Em 15/12/2016 a Tellus IV emitiu uma Nota de Débito 
no valor de R$ 100.234,33 para empresa Nobe Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda. referente ao reembolso das despesas correspondentes ao 
desenvolvimento do projeto de um empreendimento no qual a Companhia 
não tem mais interesse em participar. O valor foi recebido em 31/01/2017. 
Nos imóveis adquiridos pela investida Meribaspe Empreendimentos Imobili-
ários SPE S/A em 2015 haviam móveis e equipamentos, os mesmos foram 
avaliados e leiloados pela Sold Representação Comercial e Negócios Ltda, 
empresa especializada em leilões, contratada pela companhia. Os móveis e 
equipamentos foram arrematados pelo valor de R$ 729.019,96 e baixados 
pelo custo avaliado em R$ 176.622,00. A investida Esek Empreendimentos 
Imobiliários SPE S.A. recebeu o montante de R$ 17.664,15 correspondente 
ao recebimento pela locação do imóvel localizado na Avenida Waldemar 
Ferreira – Lote E. Controladora Consolidado
        2017     2017
Outras receitas 100.234 670.296
Total 100.234 670.296
12. IRPJ e CSLL – Até o ano de 2015, a Companhia optava pelo regime do 
Lucro Presumido. Neste regime, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para 
as receitas brutas era calculada à razão de 32% e 100% sobre as receitas 

     Controladora   Consolidado
Despesas    2017   2016   2017   2016
Prejuízo do exercício (201.947) (434.930) (201.909) (435.025)
Resultado abrangente total (201.947) (434.930) (201.909) (435.025)
Atribuído aos acionistas 
 da Companhia (201.947) (434.930) (201.947) (434.930)
Atribuído aos acionistas 
 não controladores da Companhia – – 38 (95)

Demonstrações de Resultados Abrangentes
     Capital Capital Reserva Prejuízos  Participação de
    Nota    Social    Integralizar    de Capital    acumulados    Total    não controladores    Total
Saldo em 27 de agosto de 2015  – – – – – – –
Constituição de capital  1.000 (1.000) – – – – –
Aumento de capital social  999.000 (999.000) – – – – –
Integralização de capital  – 812.135 7.300.211 – 8.112.346 7.317 8.119.663
Prejuízo do exercício  – – – (434.930) (434.930) (95) (435.025)
Saldo em 31 de março de 2016 9 1.000.000 (187.865) 7.300.211 (434.930) 7.677.416 7.222 7.684.638
Aumento de capital social  10.000.000 (10.000.000) – – – – –
Integralização de capital  – 6.447.394 58.026.548 – 64.473.942 64.249 64.538.191
Prejuízo do exercício  – – – (201.947) (201.947) 38 (201.909)
Saldo em 31 de março de 2017 9 11.000.000 (3.740.471) 65.326.759 (636.879) 71.949.409 71.509 72.020.918

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido

     Controladora   Consolidado
Fluxo de caixa das     2017   2016   2017   2016
 atividades operacionais
Das operações
Resultado do exercício antes 
 da provisão de IR e CSLL (201.947) (430.944) (10.382) (430.968)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício 
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Resultado de equivalencia 
 patrimonial (36.250) 95.097 – –
Aumento (diminuição) dos ativos operacionais
Estoque imobiliário – – (64.240.509) –
Adiantamentos a fornecedores 437 (437) 437 (437)
Adiantamento para aquisição 
 de terreno – – – (6.615.000)
Impostos a recuperar (33.188) (2.877) (33.281) (3.509)
 Despesas antecipadas – – – (518.645)
Outros valores a receber – – (3.333) –
Aumento (diminuição) dos passivos operacionais
Fornecedor 622 – 622 –
Obrigações sociais 386 306 (1.700) 2.723
Obrigações fiscais 2.067 1.174 4.065 8.623
Outras contas a pagar 20.111 – 636.072 –
IRPJ e CSLL pagos – (3.986) (2.723) (4.057)
Caixa utilizado nas atividades 
 operacionais (247.762) (341.667) (63.650.732) (7.561.270)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Atividades de investimento
Aquisição de 
 investimentos (64.186.899) (7.310.174) – –
Caixa utilizado nas atividades 
 de investimento (64.186.899) (7.310.174) – –
Capital de Sócios
Integralização de Capital 
 pelos acionistas 
 não controladores – – 64.249 7.317
 Integralização de Capital 64.473.942 8.112.346 64.473.942 8.112.346
Caixa proveniente das 
 atividades de 
 financiamento 64.473.942 8.112.346 64.538.191 8.119.663
Aumento (diminuição) 
 líquido de caixa e 
 equivalente de caixa 
 no final do exercício 39.281 460.505 887.459 558.393
Variação de caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa 
 no início do exercício 460.505 – 558.393 –
 no final do exercício 499.786 460.505 1.445.852 558.393
Aumento (diminuição) líquido 
 de caixa e equivalente de 
 caixa no final do exercício 39.281 460.505 887.459 558.393

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

financeiras, sobre os quais se aplicavam as alíquotas regulares do respec-
tivo imposto e contribuição. Os valores do IRPJ e da CSLL até dezembro de 
2015 totalizaram R$4.057. A Companhia adotou o método do Lucro Real 
nos exercícios de 2017 e 2016 para apuração do IRPJ e da CSLL, sendo 
que não houve despesa de IR e CS para o período findo em 31/03/2017 e 
31/03/2016. Abaixo segue a reconciliação dos impostos para o consolidado: 
a. Reconciliação do IRPJ e CSLL – corrente: O regime tributário adotado 
pelas investidas é o do lucro presumido para apuração do IRPJ e da CSLL.
    Consolidado – 31/03/2017
      IRPJ    CSLL
Receita de aluguel 15.000 15.000
Base de cálculo pelo lucro presumido – 32% 4.800 4.800
Receita financeira 25.209 25.209
Outras receitas 552.398 552.398
Total da base de tributação 876.830 582.407
Alíquota dos impostos 15% 9%
Adicional 10% –
Total de IRPJ e CSLL 138.854 52.417
b. Reconciliação do IRPJ e CSLL – diferido: O regime tributário adotado 
pelas investidas é o do lucro presumido para apuração do IRPJ e da CSLL.
    Consolidado – 31/03/2017
     IRPJ       CSLL
Receita de aluguel 3.333 3.333
Base de cálculo pelo lucro presumido – 32% 1.067 1.067
Alíquota dos impostos 15% 9%
Adicional 10% –
Total de IRPJ e CSLL 160 96
13. Contingências – A Administração da Companhia não tem conhecimento 
de nenhum ativo ou passivo contingente a ser registrado em 31/03/2017. 14. 
Instrumentos Financeiros – A Companhia contrata operações envolvendo 
instrumentos financeiros básicos, quando aplicável, todos registrados em 
contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessidades operacio-
nais e financeiras. Os instrumentos financeiros da sociedade foram classifi-
cados conforme as seguintes categorias: Os valores justos informados não 
refletem mudanças futuras na economia, tais como taxa de juros e alíquotas 
de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determina-
ção. Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação 
do valor justo:
     Controladora – 31/03/2017
    Valor justo  Passivo 
    através do Empréstimos ao custo 
Ativo  resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 442.596 – – 442.596
Total 442.596 – – 442.596
Passivo: Fornecedores – – 622 622
    Contas a pagar – – 20.111 20.111
Total – – 20.733 20.733
     Controladora – 31/03/2016
    Valor justo  Passivo 
    através do Empréstimos ao custo 
Ativo  resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 432.593 – – 432.593
Adiantamento a fornecedores – 437 – 437
Total 432.593 437 – 433.030
     Consolidado – 31/03/2017
    Valor justo  Passivo 
    através do Empréstimos ao custo 
Ativo  resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 1.342.513 – – 1.342.513
Outros valores a receber – 3.333 – 3.333
Total 1.342.513 3.333 – 1.345.846
Passivo: Fornecedores – – 622 622
    Contas a pagar – – 636.072 636.072
Total – – 636.694 636.694
     Consolidado – 31/03/2016
    Valor justo  Passivo 
    através do Empréstimos ao custo 
Ativo  resultado   e recebíveis   amortizado   Total
Aplicações Financeiras 432.593 – – 432.593
Adiantamento a fornecedores – 437 – 437
Adiantamento para futura 
 aquisição de terrenos – 6.615.000 – 6.615.000
Despesas antecipadas – 518.645 – 518.645
Total 432.593 7.134.082 – 7.566.675
(i) Aplicações Financeiras – Foram definidos como ativos mensurados ao 
valor justo por meio do resultado, sendo o valor idêntico ao valor contábil 
em virtude do curto prazo de vencimento dessas operações. (ii) Adianta-
mentos a fornecedores, outros valores a receber, adiantamento para futura 
aquisição de terrenos e despesas antecipadas – Foram classificados como 
empréstimos e recebíveis e mensurados pelo método do custo amortizado. 
(iii) Fornecedores e contas a pagar- Foram registrados pelo método do custo 
amortizado.

Aos Acionistas e Diretores da Tellus IV Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das da Tellus IV Participações S.A. (Companhia), identificadas como controla-
dora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/03/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informa-
ções elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consoli-
dada, da Tellus IV Participações S.A. em 31/03/2017, o desempenho indivi-
dual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias 
empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e 
suas controladas, 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 respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis para as pequenas e médias empresas e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 

se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos 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. • 

Arthur José de Abreu Pereira André Ferreira de Abreu Pereira
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Diretores

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 05/05/2017.
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP 014.428/O-6 Contador – CRC 1SP 199.028/O-1

A 9ª Cúpula do Brics, 
bloco formado pelo Brasil, 
a Rússia, Índia, China e 
África do Sul, que ocorrerá 
em setembro na cidade 
chinesa de Xiamen, pretende 
aprofundar a cooperação 
pragmática entre os países-
membros e fortalecer a 
governança para fazer 
frente aos desafi os globais, 
segundo o governo chinês

A 100 dias do início da cúpula 
do grupo de economias emer-
gentes, o secretário-geral 

do Partido Comunista de Xiamen e 
autoridade máxima da cidade, Pei 
Jinjia, disse que uma das priorida-
des do governo chinês é fortalecer a 
cooperação Sul-Sul. 

Ele destacou que o encontro pre-
tende ser uma importante plataforma 
para atingir esse objetivo. “Expandir a 
cooperação Sul-Sul vai contribuir para 
a promoção da globalização da econo-
mia e o fortalecimento das parcerias 

econômicas”, afi rmou, em entrevista 
coletiva, em Xiamen. A cúpula que 
reunirá os chefes de Estado e de 
governo dos cinco países-membros 
do bloco ocorrerá na cidade chinesa 
entre os dias 3 e 5 de setembro, sob o 
tema “Brics: parceria mais forte para 
um futuro mais brilhante”.

Situada na província de Fujian, na 
Costa Sudeste da China, Xiamen foi 
umas das primeiras a conseguir o 
status de zona econômica especial, em 
1980. As zonas econômicas especiais 
chinesas têm como características a 

abertura ao investimento estrangei-
ro, a adoção de incentivos fi scais e a 
produção industrial diversifi cada des-
tinada especialmente às exportações.

Importante cidade portuária, Xia-
men também tem entre suas principais 
atividades econômicas a indústria 
pesqueira, a construção naval, a pro-
dução de máquinas e equipamentos 
e os setores de telecomunicações e 
de serviços fi nanceiros. Outro des-
taque da economia local é o parque 
tecnológico voltado para a indústria 
de software.

O secretário-geral de Xiamen disse 
que a localidade está preparada para 
receber as delegações internacio-
nais. “Aqui é um importante centro 
econômico e turístico, pioneiro na 
política de abertura e reforma [eco-
nômicas], acrescentou. Segundo 
Pei Jinjia, o trabalho de preparação 
da cidade para sediar a cúpula foi 
conduzido paralelamente à recons-
trução da infraestrutura destruída 
pelo tufão Meranti, que atingiu a 
região em meados de setembro do 
ano passado (ABr).

Cúpula do Brics na China pretende fortalecer cooperação Sul-Sul

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 69.034.668/0001-56 - NIRE 35.300.368.169 - Extrato da Ata da AGO realizada em 28 de abril de 2017

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 15:00 horas, na sede da companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Marcos Eduardo Binder; Secretário: Geraldo França Sobreira. Publicação dos Documentos: O Relatório da Administração, as Demons-
trações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Diário Oficial 
Empresarial, nesta data (25 de abril de 2017), nas páginas 56, 57, 58 e 59, no jornal de grande circulação Jornal O DIA SP no dia 25 de abril 
de 2017, na página 9 e 10, nos termos do § 3º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. A publicação do anúncio de disponibilidade dos documentos 
para conferência dos acionistas, bem como a inobservância dos prazos prévios de publicação, consideram-se sanadas pela presença da 
totalidade dos acionistas na Assembleia Geral, nos termos do § 4º, do referido diploma legal. Deliberações: (i) As contas apresentadas pela 
Diretoria e, referendada pelo Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016; (iii) Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do Estatuto Social, a serem pagos aos acionistas oportunamente, 
e a destinação do saldo do lucro apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, líquido dos dividendos mínimos obrigatórios, 
para a conta de lucro a destinar, sem aplicação em reserva legal, em razão do valor constante da reserva legal somado à reserva de 
capital exceder em 30% o valor do capital social, nos termos do artigo 193, §1º da Lei 6.404/76; e (iv) Publicação desta ata na forma de 
extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Marcos Eduardo Binder - Presidente; 
Geraldo França Sobreira - Secretário. Acionistas: Sodexo Pass International por Marcos Eduardo Binder; Sodexo Pass do Brasil Serviços 
de Inovação Ltda. por Geraldo França Sobreira; e Marcos Eduardo Binder. A presente ata confere com o original lançado em livro próprio.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001810-58.2015. 8.26. 0554 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale
Opdebeeck, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Milena Sant’anna Pirolli Souza, CPF 336.440.148-92,
RG 28.442.400-6, Solteira, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União
Social Camiliana, alegando em síntese: o ajuizamento da ação objetiva a cobrança de R$ 10.544,90,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido.
Não localizada a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo
supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de
pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 12 de abril de 2017.                  (23 e 24)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002816-73.2016.8. 26.0002/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fernanda
Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Karina de Souza Barros, CPF 229.993.148-17,
RG 40.822.371.6,que lhe foi proposta uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.236,40 que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob
pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 30 de março de 2017.                                                                                    (23 e 24)

Citação Prazo 20 dias Proc.  0174903-59.2010.8.26.0100 O Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,
Juiz de Direito da 2ªVC da Capital/SP, Faz Saber A Soares & Campos Construções Ltda, na
pessoa do sócio Ricardo Audino Campos, Cnpj Nº 08.405.965/0001-76 e outros. que  Plano
Pitangueira Empreendimentos Imobiliários Ltda   lhe ajuizou ação Declaratória de Inexibilidade de
Título Cumulada Com Pedido De Indenização, objetivando a sustação definitiva do protesto  indicado
sob o número de protocolo 0238-7, de 20/07/2010, do 10º Tabelionato de SP, referente a  duplicata
mercantil nº 25, no valor de R$ 9.700,00, com a condenação da requerida ao pagamento de
indenização pelos danos causados, custas processuais e demais cominacôes legais. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, Por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e Passado nesta cidade de São Paulo,
aos 05 de Dezembro de 2016.                                                                                                        (23 e 24)

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
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: REGINALDO VICENTE BEZERRA FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão subgerente, nascido em Suzano - SP, no dia 19/08/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Vicente Ferreira 
e de Eliedja Maria da Silva Bezerra. A pretendente: TAMONNY CAMPÊLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 02/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Severo Alves 
Campêlo e de Elielma de Carvalho Cardodo Campêlo.

O pretendente: JULIO CESAR VIEIRA FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Fernandes Junior 
e de Angelica Carvalho Vieira Fernandes. A pretendente: THAINA ANDRESSA DO 
NASCIMENTO FLOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Ivanildo Flor e de Sandra Pessoa do nascimento.

O pretendente: AHMAD LAKIS ROSA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão treinador de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/12/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Rosa de Jesus e de Jamal 
Lakis Rosa. A pretendente: RENATA ROSA ESBORINI, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/04/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Silvio Donizete Esborini e de 
Ester Rosa de Jesus Esborini.

O pretendente: LEVI GOMES ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão marceneiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1988, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Araujo e de Senhorinha Gomes 
Araujo. A pretendente: ELAINE BRITO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão monitora, nascida Suzano - SP, no dia 13/02/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmundo Gomes dos Santos e de 
Roseli Brito dos Santos.

O pretendente: MILTON DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/05/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João José de Souza e de Domingas Cerqueira do Carmo. A 
pretendente: ROSE APARECIDA GOMES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 29/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Zacarias Gomes e de Aparecida Petronila da Luz Gomes.

O pretendente: SEVERINO MANOEL DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Lourenço da Mata - PE, no dia 10/08/1949, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Manoel de Lima Filho e de 
Deolinda Maria da Luz. A pretendente: MARIA DO NASCIMENTO LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão agricultora, nascida em Angelim - PE, no dia 22/10/1950, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leopoldina Maria da Conceição.

O pretendente: JEAN BRITO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Sento Sé - BA, no dia 01/12/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João José de Souza e de Maria do Carmo Brito de Souza. A preten-
dente: AURISTELIA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Remanso - BA, no dia 27/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Almiro Brito de Souza e de Marieta da Silva Souza.

O pretendente: ROBERTO AMARAL SANTA RITA, estado civil solteiro, profi ssão impressor 
de off set, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1965, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Santa Rita e de Marluce Ribeiro do Amaral Santa 
Rita. A pretendente: CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/06/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir da Silva e de Aparecida de Oliveira Silva.

O pretendente: JOSENILDO LAURENTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Panelas - PE, no dia 18/09/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Laurentino da Silva e de Maria Olindina da Silva. 
A pretendente: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MUNIZ, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Catende - PE, no dia 17/03/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivaldo Caetano Muniz e de Lindaci Ferreira Muniz.

O pretendente: JIDEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Praia Grande - SP, no dia 28/08/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jidel Rodrigues Ferreira e de Eliene de Souza 
Santos. A pretendente: ALINE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Quiteria Alves da Silva.

O pretendente: CLÉBSON DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 16/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Samuel José de Carvalho e de Maria Elena de Carvalho. A pretendente: 
ERIKA SANTOS VIANA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José João Viana e de Valcira Santos Viana.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
colorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/08/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Deusdet da Silva e de Laudiceia Rodrigues 
da Silva. A pretendente: SELMA FERREIRA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Embu - SP, no dia 15/08/1974, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alziro Ferreira Santos e de Valdelice Inocencia de Jesus Santos.

O pretendente: IGOR FIUZA NASARETH, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/04/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agostinho de Jesus Nasareth Sobrinho e de Simone Fiuza Nasareth. 
A pretendente: RUTHE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
dentista, nascida em Arujá - SP, no dia 13/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valmir Rocha de Oliveira e de Celia Regina Souza de Oliveira.

O pretendente: RICARDO PAZ SALVATO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Suzano - SP, no dia 19/06/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marisa Benedita Paz Salvato. A pretendente: ROSELY MARIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jaguarari - BA, no dia 19/09/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Miguel da Silva e de 
Maria Madalena da Silva.

O pretendente: DIEGO DE SOUZA GAMA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de su-
porte, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Martins da Gama e de Sueli Gonçalves de Souza Gama. 
A pretendente: TATIANE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 05/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Augustinho da Silva e de Maria de Lourdes Lourenço da Silva.

O pretendente: DIEGO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Soares de Oliveira e de Terezinha Me-
nezes de Oliveira. A pretendente: ANDREZA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 04/03/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Cicero da Silva e de Iraci 
Pereira do Rego Silva.

O pretendente: WESLEY ALVES FERRARI, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Ferrari e de Luzia Alves da Silva Ferrari. A pretendente: 
BRUNA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 06/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos da Silva e de Maria Sonia Barbosa Vieira da Silva.

O pretendente: DANILO BARRETO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro mecânico, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 12/02/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edimilson Alves dos Santos e de Maria 
de Lourdes Barreto Dias dos Santos. A pretendente: FABÍOLA DOS SANTOS DAMAS-
CENO, estado civil divorciada, profi ssão diretora escolar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 05/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Elias Damasceno e de Maria Deuzuite dos Santos.

O pretendente: EXPEDITO JOSÉ CORDEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
cuidador de idosos, nascido em Raul Soares - MG, no dia 16/05/1970, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José Cordeiro e de Luzia 
Alves de Melo Cordeiro. A pretendente: CAMILA FERREIRA DE MELO, estado civil 
divorciada, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Ferreira de Melo 
e de Tercina Etelvina da Silva.

O pretendente: JONATHAN LUIS MAXIMINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/02/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de André Luis Maximino de Souza e de Eliane Correia de 
Sousa. A pretendente: DAYANE MUNIZ MELO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Jundiaí - SP, no dia 01/05/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio de Novaes Melo e de Isneia Muniz Raimundo.

O pretendente: ANDERSON DAGHIA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 14/02/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Roberto Daghia e de Diva Daghia. A pretendente: REGIANE SANTOS 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 26/06/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo 
Emeterio Cardoso e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: WILLIAM OIDE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
relacionamentos, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Domingos Almeida e de Haruko Oide 
Almeida. A pretendente: JAQUELINE DE SOUZA MATOS MARCOLINO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/03/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Marcolino e de Eliana 
de Souza Matos Marcolino.

O pretendente: GUSTAVO SANTOS DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/12/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helder Espindola de Farias e de Cristiane 
Aparecida dos Santos. A pretendente: JOELMA PEREIRA CRUZ DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/05/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel de Jesus e de 
Rosana Pereira Cruz de Jesus.

O pretendente: RENAN BERNARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial ferramenteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 10/02/1996, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edenilson Lopes de Souza e de Silmara 
Ferreira Bernardo. A pretendente: THIELLEN CRUZ ALMEIDA DE PAULA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/09/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Tadeu de Paula e de Ana Maria 
Cruz de Almeida de Paula.

O pretendente: EMANUEL DE MORAES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado de hipermercado, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/10/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gelson França de Souza e de Cleide 
Cecilia de Moraes Souza. A pretendente: NAYARA MARQUES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/05/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Benilson dos Santos 
e de Nair Silva Marques.

O pretendente: DIEGO SILVA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão lubrifi cador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcelo José da Cunha e de Luciene da Silva. A pretendente: 
LUANA DA ROCHA NEVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Suzano - SP, no dia 03/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge da Silva Neves e de Sonia da Rocha Humphereys.

O pretendente: JOSÉ ROBÉRIO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Mauriti - CE, no dia 20/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Ana de Sousa. A pretendente: LEIDIANE CARDOSO DE 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibicuí - BA, no dia 02/03/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ataide Dutra de Santana 
e de Cleonice Barbosa Cardoso.

O pretendente: ALISSON CESAR DA SILVA PATROCINIO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de almoxarife, nascido em Valparaíso - SP, no dia 23/10/1992, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amilson José Patrocinio e de Joana da Silva 
Patrocinio. A pretendente: JULIANA FRANÇA CERQUEIRA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/12/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Moreira Cerqueira e de Roseli de Souza França.

O pretendente: FELIPE BELMIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Belmiro da Silva e de Nilda Francisca da Silva. A 
pretendente: VALERIA MARIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/10/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jair Mariano da Silva e de Jesuina Aparecida Mariano da Silva.

O pretendente: VEDERACIR ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido 
em Brejões - BA, no dia 25/02/1959, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Bernardino Almeida e de Josefa Hermelina dos Santos. A pretendente: SOLANGE 
NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - 
SP, no dia 25/01/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Genelcino Nunes dos Santos e de Maria José Silva dos Santos.

O pretendente: EVANILSON CRUZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em São Domingos do Maranhão - MA, no dia 09/03/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Euripedes Rufi no do Nascimento e 
de Maria Odaci Cruz do Nascimento. A pretendente: JÉSSICA REIS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Guarulhos - SP, no dia 02/01/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jovenilton Felipe dos Santos 
e de Elizete Reis Souza.

O pretendente: BRUNO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de produção, nascido em Santo André - SP, no dia 17/07/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alex de Almeida Santos e de Regina da Silva 
Santos. A pretendente: CINTIA CLEMENTINO DOS SANTOS SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/02/2000, residente e 
domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Claudionor Pereira Silva e de Maria das 
Dores Clementino dos Santos.

O pretendente: RODRIGO IDOLIN TROMBINE FIORIO, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Idolin Fiorio e de Mirian Trombini Silva Fiorio. A 
pretendente: DANIELE CAROLINA MALAQUIAS, estado civil solteira, profi ssão dolar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joel Malaquias e de Maria José Dias Malaquias.

O pretendente: ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor 
de segurança, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Eudes Pereira de Oliveira e de Geruza Pe-
reira de Oliveira. A pretendente: JAQUELINE ALVES ALBUQUERQUE DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rozinaldo Luis Albuquerque 
dos Santos e de Valdinez Arcanjo Alves dos Santos.

O pretendente: JÔNATAS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jacira Dias. A pretendente: CAMILLA ROSA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Paraty - RJ, no dia 25/03/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lóida Rosa do Nascimento.

O pretendente: DIVANDI DIAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Saloá - PE, no dia 24/07/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Dias de Lima e de Neuza Tavares Lima. A pretendente: MÁRCIA LIMA 
CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Teixeira - PB, 
no dia 08/04/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Bonifacio Cordeiro e de Marli Alexandre de Lima.

O pretendente: WILLIAN LIMA VAROTTO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Silvio Antonio Varotto e de Ademir Maria Dias de Lima Varotto. 
A pretendente: JOICE DE OLIVEIRA MELLO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando Verissimo de Mello e de Niuza de Oliveira Reis.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão cuidador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João da Silva Martins e de Maria Ernestina Martins. A pretendente: 
TATIANA DA FONSÊCA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Guarulhos - SP, no dia 12/06/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlito Vitor Santos e de Maria José da Fonsêca Santos.

O pretendente: NICOLLAS MATHEUS FRANCHI, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de maquinas injetora, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Cesar Franchi e de Adriana 
Lucena da Silva Franchi. A pretendente: MARCIA BEATRIZ MAION OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão fotografa, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/04/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Jose Oliveira e de Lucimeire 
Aparecida Maion Oliveira.

O pretendente: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Corinto - MG, no dia 22/03/1960, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilza Maria Pereira. A pretendente: SUELLEN BAR-
BOSA NUNES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino do 
Nascimento Nunes e de Maria Rita Barbosa.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS FORTUNATO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Fortunato e de Cleonice Maria 
dos Santos Fortunato. A pretendente: ARIANE SALDANHA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/07/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge dos Santos e de 
Mirian Saldanha dos Santos.

O pretendente: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nascimento da Silva e de Deusdete 
Teixeira da Silva. A pretendente: ANGÉLICA APARECIDA ABREU DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Suzano - SP, no dia 20/10/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria de Souza e de Roseli 
Aparecida de Miranda.

O pretendente: VITOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Poá - SP, no dia 29/02/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos de Sousa e de Claudia Cristina Pereira 
Torres de Sousa. A pretendente: RANIERE SILVA DE MELO, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/08/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Eugenio de Melo e de Lucimar 
da Silva Santos de Melo.

O pretendente: RICARDO COSTA SITKO, estado civil solteiro, profi ssão despachante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/06/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sitko e de Miraci de Meneses Costa Sitko. A preten-
dente: ELIANE ALVES DA COSTA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em Poá - SP, no dia 26/06/1981, residente e domiciliada em 
Poá - SP, fi lha de Francisco Ribeiro e de Maria Cleusa dos Santos.

O pretendente: YGOR MONTEIRO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
caixa, nascido em Guarulhos - SP, no dia 03/09/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Gilvan Nicolau Alves e de Rosiene Monteiro 
Nicolau Alves. A pretendente: ADRIELLY BISPO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilzael da Silva e de Andreia Bispo 
Ferreira da Silva.

O pretendente: DOUGLAS FURLAN CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Salto de Pirapora - SP, no dia 12/05/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joél Vieira de Sousa Cavalcante e de Claudia 
Conceição Pontes Furlan. A pretendente: NATHALYA CRISTINA DE CARVALHO, esta-
do civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Santo André - SP, no dia 15/11/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso José de Carvalho 
e de Valdilene Lins de Carvalho.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Conceição Ribeiro e de Maria de Fatima Bispo 
dos Santos Ribeiro. A pretendente: GISLEINE ANGELA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/06/1992, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Angelo da Silva e de 
Eliane Pereira da Silva.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA FERRARI, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/05/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Ferrari e de Adriana Ferreira da Silva 
Ferrari. A pretendente: ANA KAROLYNE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora de esporte, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marques Antonio de Souza e de 
Ana Maria da Silva Souza.

O pretendente: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/09/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fernando dos Santos e de Rosilda Pereira dos 
Santos. A pretendente: PALOMA JENIFFER ALVES DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Pereira de Andrade 
e de Dulcineia Alves Brasileiro de Andrade.

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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27º Subdistrito - Tatuapé
F  A  R  G  - 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: EL HADJI FALLOU MBACKE SARRY, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Senegal, no dia 12 de julho de 1990, residente e domiciliado 
na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de  Madiagne Sarry e de Adama Ndiaye. 
A pretendente: MICAELI FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em Rio Tinto - PB, no dia 07 de junho de 1998, residente e 
domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Claudemir da Silva de 
Oliveira e de Eunice Ferreira da Silva.

O pretendente: FLÁVIO SANTOS DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão torneiro 
mecânico, nascido em Santo André (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no dia 20 de 
agosto de 1986, residente e domiciliado na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lho de 
Josué Roque de Moura e de Jacira Santos de Moura. A pretendente: CRISLAYNNE 
PEREIRA MACEDO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em União dos Palmares - AL, no dia 06 de fevereiro de 1998, residente e 
domiciliada na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lha de Edson Macedo da Silva e de 
Ana Cristina Pereira Macedo.

O pretendente: CRISTIANO FELIX DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 07 de março de 
1975, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Felix de 
Lima e de Josefa Barbosa de Lima. A pretendente: ELIZETE DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 05 de abril de 1975, 
residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Mariano do 
Nascimento e de Neuza Francisca do Nascimento.

O pretendente: PAULO SEICHO INAMINE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Aclimação) SP, no dia 24 de setembro de 1981, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Bonkite Inamine e de 
Elsa Canaciro Inamine. A pretendente: SÍLVIA YUKARI TERUYA, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora fi nanceiro, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no 
dia 04 de setembro de 1976, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Tsutomu Teruya e de Tamiko Teruya.

O pretendente: RODRIGO SELARI, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistem, 
nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 25 de março de 1980, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jonadabes Selari e de 
Maria Aparecida Brandani Selari. A pretendente: DANIELA CRISTINE DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo (Registrada no 
Jabaquara) SP, no dia 13 de agosto de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo de Oliveira e de Cleonides Bezerra da Silva Oliveira.

O pretendente: EDÍLSON DOS SANTOS GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Orobó - PE, no dia 23 de novembro de 1989, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Francisco Guedes e de 
Edenilza Joana dos Santos Guedes. A pretendente: GREICE CRISTINA EVARISTO 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo 
(Registrada na Capela do Socorro) SP, no dia 28 de outubro de 1989, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Anjos Silva e de Eliane 
Cristina Evaristo.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
informática senior, nascido em Votorantim - SP, no dia 18 de agosto de 1989, residente e 
domiciliado em Votorantim - SP, fi lho de José Perez Filho e de Cicera  Jerônimo da Silva 
Perez. A pretendente: BIANCA CONSALES SILVINO MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão analista administrativo, nascida em São Paulo (Registrada em Perdizes) SP, 
no dia 20 de maio de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Miguel Afonso Martins e de Magda Consales Silvino Martins. Obs.: Edital enviado para 
Unidade de Serviço onde reside o pretendente.

O pretendente: RENAN PINTO DA SILVA CUNHA BORGES, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no 
dia 12 de outubro de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Joaquim da Cunha Borges e de Maria do Socorro Pinto da Silva. A pretendente: KEILA 
KATIANE NOGUEIRA MACIEL, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São 
Paulo (Registrada na Penha de França) SP, no dia 21 de agosto de 1985, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Rooberto do Prado Maciel e de Silvana 
dos Reis Nogueira Maciel.

O pretendente: ALEX FERRAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
informática, nascido em Guarulhos - SP (Registrado no Tucuruvi, São Paulo - SP), 
no dia 11 de outubro de 1990, residente e domiciliado no Jardim Novo Carrão, São 
Paulo - SP, fi lho de Leone Batista dos Santos e de Alecsandra Ferraz. A pretendente: 
GABRIELA MONIQUE BATISTA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, no dia 12 de abril de 1996, residente e 
domiciliada no Jardim Novo Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Luciana Batista.

O pretendente: VINICIUS BUENO ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 11 de 
dezembro de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Alberto 
Francisco da Silva e de Tânia Cristina Bueno Rosa da Silva. A pretendente: JENNIFER 
DE SOUSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo 
(Registrada em Itaquera) SP, no dia 11 de julho de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos da Silva Alves e de Jovelina Ferreira de Souza.

O pretendente: THIAGO BERGANTIN MIGLIAVACCA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) SP, no dia 17 de 
setembro de 1990, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Helvio 
Migliavacca e de Sandra Bergantin Migliavacca. A pretendente: RENATA GUERRERA 
CINACHI, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo (Registrada 
no Jardim Paulista) SP, no dia 16 de maio de 1989, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Cinachi Filho e de Rosane Conceição Guerrera Cinachi.

O pretendente: IGOR BOCCHINI, estado civil solteiro, profi ssão analista de eventos, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 09 de novembro de 
1992, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Bocchini e 
de Isabel Cristina Xavier. A pretendente: KATIA APARECIDA MONTANHA TOLARDO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, 
no dia 16 de agosto de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Moacir Tolardo e de Claudete Montanha Tolardo.

O pretendente: FRANQUELIM DE CASTRO ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Figueiredo, Portugal, no dia 22 de junho de 1955, residente e 
domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares da Rocha 
e de Maria Dolores de Paiva e Castro. A pretendente: MARLI ARLETE DE SOUZA 
ARCELLI, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 01 de janeiro de 1961, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo 
- SP, fi lha de Nabor Arcelli e de Darcy de Souza Arcelli.

O pretendente: SANDRO CHRISTIANO PEREIRA GOULART COSTA, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador de empresas, nascido em São José do Campos 
- SP, no dia 15 de outubro de 1977, residente e domiciliado no Jardim Anália Franco, 
São Paulo - SP, fi lho de Silvio Reis Costa e de Iracema Pereira Coulart. A pretendente: 
JENNIFER DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 07 de novembro de 1994, residente 
e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira dos Santos 
e de Zulma Batista de Oliveira Santos.

O pretendente: FABIO FERRARI PALMEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Jardim Paulista) SP, no dia 11 de março de 1981, 
residente e domiciliado na Cidade Mâe do Céu, São Paulo - SP, fi lho de Darci Palmeira e de 
Maria Aparecida Palmeira. A pretendente: CARINA TEIXEIRA NEVES, estado civil solteira, 
profi ssão esteticista, nascida em São Bernardo do Campo (Registrada no 2º Subdistrito) SP, 
no dia 04 de outubro de 1995, residente e domiciliada na Cidade Mãe do Céu, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Aparecido Neves e de Osmarinda Teixeira de Oliveira Neves.

O pretendente: BARTOLOMEU FERREIRA SOARES, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Guarulhos - SP, no dia 14 de abril de 1978, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares Filho 
e de Vera Lúcia Ferreira Soares. A pretendente: MARÍLIA RAFACHO, estado civil 
solteira, profi ssão terapeuta ocupacional, nascida em São Paulo (Registrada na Penha 
de França) SP, no dia 19 de setembro de 1987, residente e domiciliada na Vila Carrão, 
São Paulo - SP, fi lha de Windsor Rafacho e de Lilian Tavian da Silva Rafacho.
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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
        

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:

SIDINEI FERNANDES DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (02/11/1966), residente e domiciliado Travessa Pompanazzi, 95, casa 03, 
Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Francisco de Andrade 
e de Maria de Lourdes Fernandes. VANUSA SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão cozinheira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e setenta e um (15/01/1971), residente e domiciliada 
Travessa Pompanazzi, 95, casa 03, Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Damião Severino da Silva e de Maria Santos da Silva.

DAMIÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Inúbia Paulista, neste Estado, Inúbia Paulista, SP no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e sessenta e um (01/06/1961), residente e domiciliado Rua Carmen 
Cardoso Bordini, 201, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Antonio 
do Nascimento e de Josefa Rosalva do Nascimento. MIRIAM SANTOS FERNANDES, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Santo André, neste 
Estado, Santo André, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove 
(09/01/1969), residente e domiciliada Rua Jerônimo Alves, 131, casa 01, Jardim Santo 
André, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Xavier Fernandes e de Maria 
José Santos Fernandes.

SANDRO FRANCISCO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (26/09/1969), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 
04, apartamento 301, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidas 
Francisco e de Maria José Francisco. MARLUCE LEITE DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão atendente, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/149.
FLS.111-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e setenta e um (23/09/1971), residente e domiciliada Rua Salvador do 
Sul, 154, bloco 04, apartamento 301, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Leite da Silva e de Maria da Conceição Andrade da Silva.

THIAGO SCHMIDT, estado civil solteiro, profi ssão securitário, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(18/05/1992), residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 225, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rogerio Schmidt e de Heloiza Carla de Oliveira Schmidt. YNGRID 
CAROLINA BEZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itatiba, 
neste Estado, Itatiba, SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/03/1994), residente e domiciliada Rua Regina Poli Bredariol, s/nº, lote 07, quadra 09, 
Vivendas do Engenho D’Água, Itatiba, neste Estado, Itatiba, SP, fi lha de Edison Alexandre 
Bez e de Sandra Gabrieli Alves Bez. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itatiba, neste Estado.

ROBERTO SOARES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido 
em Condeúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/046-FLS.045 CONDEÚBA/BA), Condeúba, 
BA no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (18/06/1986), residente e 
domiciliado Rua Quadrinhos de Amor, 02, C, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Soares de Almeida e de Maria Eni de Jesus. LIDIANE BARBOSA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Maceió, Estado 
de Alagoas (CN:LV.A/049.FLS.023 3º DISTRITO DE BEBEDOURO-MACEIÓ/AL), Maceió, 
AL no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa (22/03/1990), residente e 
domiciliada Rua Quadrinhos de Amor, 02, C, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Damião dos Santos Silva e de Sandra Barbosa Mendes.

LUIZ CARLOS ORTIZ LEÃO, estado civil divorciado, profi ssão ferramenteiro, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e cinquenta e oito (08/03/1958), residente e domiciliado Rua Doutor Arnaldo 
Barbosa, 427, casa 01, Vila Darli, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Leão e de 
Magdalena Ortiz Botel Leão. SHIRLEY FELISBERTA DA CUNHA, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze 
de março de mil novecentos e sessenta e três (13/03/1963), residente e domiciliada Rua 
Arturo Vital, 126, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Felisberto da Cunha e de Maria José Vieira.

RONALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e 
setenta e oito (29/04/1978), residente e domiciliado Rua Mambaí, 79, casa 01, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Doralice Pereira da 
Silva. THUANY FERRAREZI SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/193.FLS.143 IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e seis (30/05/1996), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, 521, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luis Antonio Costa Santos e de Leticia Paula Ferrarezi Santos.

JOSÉ ROBERTO SILVA CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Itororó, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.184 ITORORÓ/BA), Itororó, BA no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (22/02/1989), residente e 
domiciliado Rua Rio Pardo, 566, Jardim Jacy, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Cordeiro dos Santos e de Marlene Marcelino da Silva. ARIANE DE PAULA 
ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/275.FLS.171V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e noventa (24/06/1990), residente e domiciliada Rua 
Trevo do Mato, 293, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Alves 
Pereira e de Elisabete de Paula.

JUSCELINO PEREIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Tremedal, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.FLS.064-PIRIPÁ/BA), Tremedal, BA no dia 
vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/11/1987), residente e 
domiciliado Rua Antônio Bruni, 92, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Rocha e de 
Aurelina Pereira da Rocha. CARLEIDE NOGUEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Serrinha, Estado da Bahia (CN:LV.A/058.FLS.161-PILAR SALVA-
DOR/BA), Serrinha, BA no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/01/1985), residente e domiciliada Rua Antônio Bruni, 92, bloco A, apartamento 42, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson 
Pereira Silva e de Carmen Nogueira.

ROGÉRIO SABIO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia nove de abril de mil 
novecentos e oitenta e cinco (09/04/1985), residente e domiciliado Rua Arujá, 304, 
apartamento 01, Vila Curuçá, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho de 
Oscar Fernandes Rodrigues e de Ana Alice Sabio Rodrigues. DAYANE RODRIGUES 
GOMES DE SENA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(15/12/1988), residente e domiciliada Avenida Líder, 3147, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel Gomes de Sena e de Odete Rodrigues Gomes de Sena. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de 
Santo André - Utinga, neste Estado.

GABRIEL DOMINGOS ADÃO, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/116.FLS.168V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e quatro (04/07/1994), residente 
e domiciliado Avenida São José do Cedro, 01, B, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Alves Adão e de Elisete Aparecida Domingos Adão. ELISA-
BETE CRISTINA ROMERO, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida 
em Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (28/09/1985), residente e domiciliada Avenida Coroa 
de Frade, 52, fundos, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Romero Domingos e de Luzia Silveira Romero.

FRANCISCO LAZARO CARTOCCI NETO, estado civil divorciado, profi ssão orien-
tador de patio, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de maio de 
mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), residente e domiciliado Rua Dois, 34, 
casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jefferson Cartocci e de Maria 
Zoraide Alves Patez Cartocci. ANDREA FERREIRA DE ANDRADE, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em Araci, Estado da Bahia, Araci, BA no dia dez 
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/09/1987), residente e domiciliada 
Rua Dois, 34, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Pereira 
de Andrade e de Zelita Ferreira de Andrade.

ALAN SOARES DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.256-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de julho de mil novecentos e noventa e cinco (22/07/1995), residente e domiciliado 
Rua Canção Agalopada, 587, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Anaildo da Silva Santos e de Silmara Soares. EDUARDA FERREIRA 
BASTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro (CN:LV.A/179.FLS.109-14º RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ 
no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e nove (13/09/1999), residente 
e domiciliada Rua São Vicente, 130, quadra 1, lote 13, Pauline, Belford Roxo, Estado 
do Rio de Janeiro, Belford Roxo, RJ, fi lha de Eduardo Suzano Bastos e de Francisca 
Rodrigues Ferreira.

PASCOAL ODILON GAMA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido 
em Itiúba, Estado da Bahia (CN:LV.A/056.FLS.010 ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia vinte e 
um de abril de mil novecentos e sessenta e três (21/04/1963), residente e domiciliado Rua 
Severino Arboleya Imbernon, 317, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Joaquim Gama Neto e de Hilda Odilon Gama. CLEONICE FELIX DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Gameleira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/024.
FLS.046 DISTRITO CUCÁU-RIO FORMOSO/PE), Gameleira, PE no dia quatro de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e nove (04/09/1969), residente e domiciliada Rua 
Severino Arboleya Imbernon, 317, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vicente Felix dos Santos Filho e de Alaide Faustino dos Santos.

FUAD SAD SAID, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido em Sertanópolis, Estado 
do Paraná, Sertanópolis, PR no dia sete de janeiro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(07/01/1959), residente e domiciliado Rua São Francisco do Piauí, 187, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Michel Sad Said e de Graciete Aparecida Correa. APARECIDA PERES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e três (25/07/1973), 
residente e domiciliada Rua São Francisco do Piauí, 187, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Hernestino Roza da Silva e de Laurita Peres da Silva.

JOSELITO RODRIGUES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Paramirim, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.476 PARAMIRIM/BA), Paramirim, BA no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa (22/04/1990), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 243, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Geraldo José Sacramento Souza e de Clarinda de Souza Rodrigues. JÉSSICA 
DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Poá, neste 
Estado (CN:LV.A/051.FLS.228V-POÁ/SP), Poá, SP no dia vinte e seis de março de mil 
novecentos e noventa e cinco (26/03/1995), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
243, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Eleuterio da Silva e de Marineida Pereira dos Santos.

EDUARDO MARINHO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Subdistrito Limão, nesta Capital (CN:LV.A/019.FLS.213V LIMÃO/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e um (30/06/1981), residente e 
domiciliado Rua Inácio Jacometti, 193, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Gonçalves e de 
Raquel Marinho Gonçalves. FERNANDA MESCHKE SOARES, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de contas, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (24/12/1982), residente e 
domiciliada Rua Inácio Jacometti, 193, bloco B, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Carlos Soares e de 
Nair Meschke Soares.

RICARDO ROSA CAMILO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital(CN:LV.A/017.FLS.138V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de maio de mil novecentos e setenta e nove (13/05/1979), residente e domiciliado 
Rua Álvaro de Mendonça, 20, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Camilo 
Alves e de Ilma Rosa. DANIELE RIBEIRO SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de químico, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/094.
FLS.057V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil 
novecentos e noventa e três (27/03/1993), residente e domiciliada Rua Roseira, 87, 
Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Francisco da Silva e de 
Valdirene Ribeiro Santos Sousa.

DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Entre Rios, Estado da Bahia (CN:LV.A/064.FLS.085V-ENTRE RIOS/BA), Entre Rios, 
BA no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (14/04/1985), residente 
e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 852, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Ribeiro e de Dulcinalva da Silva Ribeiro. 
ANA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Rio 
Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/018.FLS.253-INDAIABIRA/MG), Rio 
Pardo de Minas, MG no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/11/1987), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 852, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvano dos Santos e de 
Alcinda dos Santos Silva.

CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
enfermagem, nascido em Januária, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/09.FLS.080V-
-ITACARAMBI/MG), Januária, MG no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove (28/05/1989), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 1304, bloco 
A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Ferreira do Nascimento e de Claudinéia da Silva Nascimento. EDIVÂNIA 
BEZERRA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Carpina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/09.FLS.082-URUCUBA-LIMOEIRO/PE), 
Carpina, PE no dia dezoito de outubro de mil novecentos e setenta e nove (18/10/1979), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1304, bloco A, apartamento 12, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo 
Correia Teixeira e de Dorotea Izabel Bezerra.

ATANAEL VALÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador de andaime, 
nascido em Teofi lândia, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.172-Teofi lândia/BA), Teofi lân-
dia, BA no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/02/1985), residente 
e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 36, casa A, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Valério dos Santos e de Edite de Jesus Valério Santos. 
MARIA DE ARAÚJO SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Teofi lândia, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.062V Teofi lândia/BA), Teofi lândia, BA 
no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e três (01/11/1993), residente 
e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 36, casa A, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Luiz Valério da Silva e de Maria Ferreira de Araújo Silva.

RAFFAEL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/138.FLS.009-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um (21/01/1991), residente e domiciliado Rua 
Antônio Garcia Filho, 107, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ademir de Almeida e de Mirlene Zorzan de Almeida. IZADORA CRISTINA FERREIRA 
DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Santo Amaro, nesta 
Capital (CN:LV.A/213.FLS.074V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/09/1994), residente e domiciliada 
Rua Professor Brito Machado, 1536, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano do 
Carmo e de Aparecida Benedita Ferreira do Carmo.

FELIPE GOLIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.060 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de abril de mil novecentos e noventa e três (02/04/1993), residente e domiciliado 
Rua Maria Baumann Mendonça, 404, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgar 
Campanha da Silva e de Luciana Golias da Silva. DEBORA SANSANA, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de compras, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/233.
FLS.144V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (15/09/1995), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
183, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Cesar Sansana e de 
Lourdes Thomazini Sansana.

EVANDRO JOSE MANGOLINI, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e 
setenta e sete (10/08/1977), residente e domiciliado Rua Juarez Fagundes, 120, casa 02, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ayrton Mangolini e 
de Alzira Siqueira Mangolini. SORAYA CORDEIRO MANSO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/393.FLS.254-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/07/1987), residente e domiciliada Rua Juarez Fagundes, 120, casa 
02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Cordeiro 
Manso e de Maria Geosita dos Santos.

ALLAN JOHNSON GOUVEIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.259V-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa 
(05/01/1990), residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 242, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walmir Gomes da Silva e de Jesane Gouveia de Jesus 
da Silva. FRANCIELLE LIBRELON INACIO, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.116 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e quatro (28/07/1994), 
residente e domiciliada Rua Rangel de Sousa, 93, A, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Abraão Inacio da Silva e de Lirane Librelon da Silva.

JEAN ALVES DE SALES, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/099.FLS.293-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (02/11/1987), residente e domiciliado Rua Itanagra, 
37, casa 02, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rosifran Ferreira 
de Sales e de Maria Alves da Silva. BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/338.
FLS.282-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (08/10/1991), residente e domiciliada Rua Itanagra, 37, casa 02, Vila Bozzini, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos Pereira e de Sonia Aparecida de Assis.

FRANCISCO RONY DOS SANTOS MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão almoxarife, 
nascido em Pedreiras, Estado do Maranhão (CN:LV.A/04,FLS.42-2º OFÍCIO PEDREIRAS/
MA), Pedreiras, MA no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa (14/07/1990), 
residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 780, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes Morais Filho e de Lucileide Pereira dos Santos. 
ANA PAULA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/44,FLS.213V-SUBDISTRITO IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e setenta e nove 
(31/12/1979), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 780, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Rodrigues dos Santos e de Francisca 
Francineide dos Santos.

SILVIO LUIZ DA CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Perdizes, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos 
e setenta e dois (03/04/1972), residente e domiciliado Rua Alberto Aparoti, 28, casa 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abilio Pereira 
da Cunha e de Rosa Aparecida Chico da Cunha. PRISCILA SUHETT RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/031,FLS.126V-
-TAMBAÚ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (20/02/1983), residente e domiciliada Rua Alberto Aparoti, 28, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Ribeiro e 
de Elaine Suhett Ferreira Ribeiro.

ROBSON BARBOSA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nasci-
do em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A 17,FLS.88-MARIA QUITÉRIA 
- FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia quinze de setembro de 
mil novecentos e oitenta (15/09/1980), residente e domiciliado Rua Gengibira, 70, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Lima Souza e 
de Edinalva Barbosa Souza. MARIA ANTONIA OLIVEIRA DE SANT’ANA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Santa Luz, Estado da Bahia 
(CN:LV.A 14,FLS.343-SANTA LUZ/BA), Santa Luz, BA no dia treze de junho de mil 
novecentos e oitenta e três (13/06/1983), residente e domiciliada Rua Gengibira, 78, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Rodrigues de 
Sant’Ana e de Maria José Oliveira de Sant’Ana.

FABIO APARECIDO FERREIRA DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
correios, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A-15,FLS.279-VILA 
FORMOSA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e setenta e 
oito (28/01/1978), residente e domiciliado Rua Francisco Albani, 801, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Dias de Brito e de Eva 
de Fatima Ferreira de Brito. SILVANA ALVES MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A-68,FLS.32 VILA 
FORMOSA-SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(30/03/1985), residente e domiciliada Rua Francisco Albani, 801, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Monteiro e de Zilda 
Gonçalo Monteiro.

VINICIUS FRAGOZO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/092,FLS.233-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (21/11/1988), residente e domiciliado Rua Aldo Gianini, 960, casa 01, Vila Nova 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Guimarães Fernandes e de 
Claudete Batista de Queiroz. ALINE DA SILVA FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/305,FLS.248 
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e um (31/10/1991), residente e domiciliada Rua Icouara, 15, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Diniz Fernandes 
e de Lucia de Fatima da Silva Luna.

RODOLFO MARTININGO RISSATO, estado civil solteiro, profi ssão analista fi -
nanceiro, nascido em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.018-
-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (30/01/1987), residente e domiciliado Rua Cubas de Mendonça, 374, 
casa 02, Jardim Iguatemi, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Rissato 
e de Benedita Aparecida Martiningo Rissato. GABRIELLA PRISCILLA DOS REIS 
CUSTODIO, estado civil solteira, profi ssão analista de comércio exterior, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/084.FLS.081V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (30/08/1985), residente e domiciliada Rua 
Sebastião Miguel da Silva, 246, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Bento Gabriel Custodio e de Claudete Gomes dos Reis Custodio.

ADRIANO FERREIRA PINO, estado civil solteiro, profi ssão assistente jurídico, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 254,FLS.235-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/12/1988), 
residente e domiciliado Rua Manuel Inácio de Loiola, 521, bloco 16-A, apartamento 12, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes Pino e de Cleunice Ferreira Pino. 
LUCIA FERNANDA ALVES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
compras, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A 24,FLS.59-MONTE ALEGRE 
DE SERGIPE-SE), Aracaju, SE no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (04/10/1994), residente e domiciliada Rua Manuel Inácio de Loiola, 521, bloco 
16-A, apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Alves Santos 
e de Maria Auxiliadora da Costa Santos.

JONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
informática, nascido em Diadema, neste Estado, (CN:LV.A/208,FLS.253-DIADEMA/
SP), Diadema, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/02/1994), residente e domiciliado Rua Rio das Contas, 2, B, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Dos Santos Pereira e de Rosiane Martins de Oli-
veira. SCARLAT ROBERTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/365,FLS.058-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e três (14/10/1993), residente e 
domiciliada Rua Antônio Maria Bessa, 405, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Airton Miguel de Oliveira e de Cleide Aparecida de Oliveira.

LUCAS EDMILSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente admi-
nistrativo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A 170,FLS.02Vº-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e dois (15/10/1992), residente 
e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1770, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcos Cesar da Silva e de Erlane Aparecida Ferreira da Silva. THAMIRES FERREIRA 
BRAZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A-98,FLS.56Vº-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e quatro (16/07/1994), residente 
e domiciliada Rua Miguel Langone, 41, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Virgilio Pereira de Oliveira Junior e de Silvana Ferreira Braz de Oliveira.

FRANCISCO ROCHA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Barroquinha, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.269 CHAVAL/CE), Barroquinha, CE no 
dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (05/06/1984), residente e domici-
liado Rua Aléia, 1025, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Moreira da Costa e de Benedita Rocha dos Santos Costa. 
DEUSMARINA NEVES LOPES, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, 
nascida em Aldeias Altas, Estado do Maranhão (CN:LV.A/004.FLS.023-ALDEIAS ALTAS/
MA), Aldeias Altas, MA no dia três de março de mil novecentos e setenta e dois (03/03/1972), 
residente e domiciliada Rua Aléia, 1025, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Lopes e de Francisca Neves Lopes.

PEDRO GOULART NUNES, estado civil solteiro, profi ssão técnico de informática, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/104,FLS.177V BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (15/02/1994), residente e 
domiciliado Rua Cachoeira Escaramuça, 840, Vila Itaim, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Espedito Nunes e de Luci Aparecida Nunes. ELIANE GOMES SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/107,FLS.256V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (23/09/1988), residente e domiciliada Rua Almino Afonso, 104, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides Teodoro Silva e de Eliete Nunes Gomes Silva.

CARLOS EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente de poupatempo, nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A-71,FLS.122-
-MOOCA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (24/06/1994), residente e domiciliado Rua Bob Marley, 47, bloco B, apartamento 
11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Eduardo Machado Augusto e de Ester Alves Feitosa Augusto. CAMILA CAROLINE GOIS 
NOVAES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Vila Formosa, 
nesta Capital (CN:LV.A 119,FLS.88-VILA FORMOSA-SP), São Paulo, SP no dia sete de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (07/05/1994), residente e domiciliada Rua Daniel 
Mongolo, 254, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Ferreira Novaes e de Ruth de Souza Gois Novaes.

WEVERTON SILVA, estado civil divorciado, profi ssão assistente de PCP, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e nove de outubro 
de mil novecentos e oitenta e nove (29/10/1989), residente e domiciliado Rua José Oiticica 
Filho, 398, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Silva. TAÍS REGIANE 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A-107,FLS.69 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (29/07/1988), residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 398, 
Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moyzes da Silva e de Elaine Aparecida da Silva.

LAIO JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de instalação, nascido 
em Ipiaú, Estado da Bahia, (CN:LV.A/022,FLS.288 IPIAÚ/BA), Ipiaú, BA no dia oito de 
outubro de mil novecentos e noventa (08/10/1990), residente e domiciliado Rua Fruta-
-do-Paraíso, 17, casa 06, Vila Jacuí, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de 
Jesus e de Magnólia Jesus dos Santos. JULIANA CONCEIÇÃO DE SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, 
(CN:LV.A/039,FLS.109-CASA NOVA/BA), Juazeiro do Norte, CE no dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (29/06/1995), residente e domiciliada Estrada 
Aricanduva, 150, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Mariano de Sousa e de Cícera Maria da Conceição.

CAIQUE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de elevadores, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/376.FLS.002-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e quatro (11/05/1994), 
residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 146, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdi Ferreira e de Divanete de Oliveira Ferreira. SABRINA DA 
SILVEIRA ROSSI, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.297-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (12/01/1995), 
residente e domiciliada Rua Biágio Marini, 46, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Onofre João Rossi e de Silvana da Silveira Bastos.

GABRIEL DOS SANTOS IGNACIO BELCHIOR, estado civil solteiro, profi ssão tratador de 
piscina, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A 401,FLS.184Vº-ITAQUERA/
SP), Mogi das Cruzes, SP no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/04/1995), residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 77, A, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Ignacio Belchior e de Maria Antonia dos Santos. 
DAIANE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de aplicador 
técnico, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A 65,FLS.123-FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/01/1994), residente e domiciliada Travessa Maestro Melartin, 67, A, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Rodrigues da Silva e de Maria de Fatima da Silva.

LUIS CARLOS MARTINS SILVINO, estado civil divorciado, profi ssão corretor de seguros, 
nascido em Monte Alegre, Estado de Minas Gerais, Monte Alegre, MG no dia dois de 
agosto de mil novecentos e sessenta e um (02/08/1961), residente e domiciliado Rua 
Geraldo Santen, 204, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Silvino e de Dalva Zilda Martins Silvino. ANDRÉA GONÇALVES DOS REIS, 
estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta e um (20/09/1971), residente e 
domiciliada Rua Geraldo Santen, 204, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elias Gonçalves dos Reis e de Rosemeri Gonçalves dos Reis.

DIORGINES ANTONIO EVANGELISTA CARDILO, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/208,FLS.071V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (08/08/1994), residente 
e domiciliado Rua Germano Limeira, 212, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Cardilo e de Madalena Evangelista da Silva Cardilo. ANA 
CAROLINA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/286,FLS.267 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (04/02/1998), residente e domiciliada Rua 
Germano Limeira, 212, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José João da Silva Filho e de Veronica do Nascimento Ferreira da Silva.

ALLAN SODRÉ XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A-25,FLS.335-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (14/02/1982), residente e domiciliado Rua 
Marcos Liberi, 136, bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Xavier e de Arlete Sodré Xavier. TATIANA RO-
BERTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão representante, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A-69,FLS.08 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de 
mil novecentos e oitenta e três (01/05/1983), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 
136, bloco A, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Neuza Maria de Jesus dos Santos.

EDUARDO CAMPOS NISHIYAMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de automação 
residencial, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/204.FLS.044V-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove (01/05/1989), residente e domiciliado Rua Fernandes Tenório, 181, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mitsuo Nishiyama e de Eliete Monteiro Campos 
Nishiyama. ÉRICA FERREIRA DA SILVA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
servente de limpeza, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.117 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e seis (04/07/1996), 
residente e domiciliada Rua Sassafrás, 15, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Josemar Oliveira Barbosa e de Eni Ferreira da Silva.

NELSON LEANO MIHOK, estado civil solteiro, profi ssão retifi cador, nascido em Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/152.FLS.155-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e um (01/08/1971), residente 
e domiciliado Rua Cecília Iter, 422, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo Mihok e de Elvira Leano Mihok. JOSELIA LUZ FEITOSA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Caxias, Estado do Maranhão (CN:LV.A/06.
FLS.237 CAXIAS/MA), Caxias, MA no dia onze de outubro de mil novecentos e setenta e 
quatro (11/10/1974), residente e domiciliada Rua Cecília Iter, 422, casa 02, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Feitosa e de Maria Vitória Luz Feitosa.

HENRIQUE PINTO DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão garçom, nascido em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(01/09/1991), residente e domiciliado Rua Ken Sugaya, 291, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Pedro de Sá e de Monica Regina Pinto. RENATA GOMES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/398.
FLS.072-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (06/04/1995), residente e domiciliada Rua Ken Sugaya, 291, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Corinto de Souza Oliveira e de Eva Maria Gomes de Oliveira.

EVERTON ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.169-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (02/01/1984), residente e domiciliado Rua Airton Senna, 
521, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimilson 
Andrade dos Santos e de Adejací de Oliveira Andrade Santos. SHEILA CARDEAL, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/100.
FLS.020 INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (29/03/1982), residente e domiciliada Rua Caxiú, 58, B, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandra Regina Cardeal.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1088220-94.2013.8. 26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Dello Russo
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Manoel Jose da Silva, RG 12.616.350, CPF. 038.752.768-09
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a
Cobrança da quantia de R$ 16.486,57, referente ás despesas da taxa de conservação e
Melhoramentos do lote 04 da Quadra FO, Loteamento Ninho Verde I. Estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Ferraz de Vasconcelos, aos 17 de maio de 2017.                                                                          (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1007318-17.2016.8.26. 0047 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Irmâos Ludwig Transporte e Servicos Ltda Epp, Sp-333, S/N, Km 406 + 360m,
Parque Universitário - CEP 19806-760, Assis-SP, CNPJ 96.313.994/0001-75, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.a., alegando em síntese: a
requerida não liquidou a fatura de nº 230825577, com vencimento em 10/05/2016, no valor de R$
46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais, noventa e quatro centavos), fatura
de nº 234970287. Determinada a citação do requerido, este não foi localizado em diligências
empreendidas, sendo certo que se encontra em local ignorado. Em decorrência, nos termos do artigo
700 do Código de Processo Civil, fica devidamente citado para que, no prazo de 15 dias, efetue o
pagamento do débito, ou, caso queira, apresentar embargos, sob pena de constituição do contrato em
titulo executivo judicial. Valor da causa: R$ 46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e
nove reais, noventa e quatro centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
* dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Assis, aos 02 de maio de 2017.                                                                                     (23 e 24)

Processo Nº 0048678-81.2016.8.26.0100 9ª Vara Cível do Foro da Capital - S/P Edital de Intimação -
Prazo 20 dias - Proc. 0147059-03.2011.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz Junior, Juiz de
Direito da 9º Vara Cível do Foro da Capital - SP, Faz Saber a Edmilson Ferreira Silveira, RG 723.763,
CPF/MF Nº 068.314.318-28, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 17.112,08, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta, aos 13 de Dezembro de 2016.   (23 e 24)

Procedimento Comum nº: 0121663-98.2009.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Obrigações Exequente Sociedade Beneficente São Camilo Executada: Nome da Parte Passiva
Principal<< Campo excluído do banco de dados >> Edital de Intimação, Com Prazo de 20 Dias. Proc.
Nº 0121663-98.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da(s) Executada(S)
abaixo relacionada(S), expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se os autos da ação Cumprimento de Sentença que lhes move Sociedade Beneficente
São Camilo. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD,
no valor de R$ 719,97, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso,
apresentar Impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2017.       (23 e 24)

O pretendente.: ADMILTON MARIANO DA SILVA, natural de Palmares, PE, nasc.: 
23/07/1964, profi ssão: diretor de sindicato, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Mariano da Silva e de Maria de Lourdes da 
Silva. A pretendente.: DULCILENE MATIAS DE SOUZA, natural de Dois de Abril, 
MG, nasc.: 30/01/1969, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Deusdete Matias dos Santos e de Idelvina Pereira 
de Souza.

O pretendente.: DENISON JOHNNY DAS NEVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/02/1985, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Marcionilo Gomes das Neves e de Luzia Ferreira das Neves. 
A pretendente.: FABIOLA SOUZA CONCEIÇÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/01/1987, profi ssão: servente de limpeza, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Milton Cezar Conceição e de Mara Rosangela Souza 
Conceição.

O pretendente.: FRANCISCO WELTON EVANGELISTA FEITOSA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 16/10/1978, profi ssão: confeiteiro, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Francisco de Sousa Feitosa e de Antonia Feitosa 
de Oliveira. A pretendente.: SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Guaruja, 
SP, nasc.: 21/10/1982, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jadir Maciel de Oliveira e de Edinares Sá dos 
Santos.

O pretendente.: CARLOS JOSÉ DE SOUZA, natural de São Lourenço, MG, nasc.: 
11/04/1961, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Carlos Lucas de Souza e de Alice Neves de Souza. A pretendente.: 
ELKA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/05/1978, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Nivaldo Rodrigues dos Santos e de Ilsa Passos Rodrigues dos Santos.

O pretendente.: ROBERTO DA SILVA NAVARRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/12/1971, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Clemente Navarro Filho e de Severina Ramos da Silva Navarro. A 
pretendente.: MARTA SOUZA DA SILVA, natural de Linhares, BA, nasc.: 20/02/1987, 
profi ssão: negociador de cobrança, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Antonio Genesio da Silva e de Edizia Maria de Souza Silva.

O pretendente.: ROBERTO SENA CONSTANTINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/04/1989, profi ssão: monitor de alunos, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Roberto de Oliveira Constantino e de Rosimeire Sena Constan-
tino. A pretendente.: IEDA LIMA DE SOUZA, natural de são bernardo do campo, SP, 
nasc.: 14/09/1989, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Santo André - SP. fi lha de: Tito Alves de Souza e de Maria Inez Lima de Souza.

O pretendente.: JOHNNY GONÇALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/05/1991, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Hernani Basilio dos Santos e de Claudenice Gonçalves. A pre-
tendente.: DANILA DANTAS MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/04/1996, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Rivaldo Rosa Moreira e de Osmarina Dantas Maia Moreira.

O pretendente.: JANIO CELINO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/03/1963, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Celino de Oliveira e de Francisca de Oliveira 
Lima. A pretendente.: JOCIONE DA SILVA VIEIRA, natural de João Pessoa, PB, nasc.: 
27/06/1966, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Josue Vieira de Melo e de Iraci da Silva Vieira.

O pretendente.: MANOEL GABRIEL DE ARAUJO, natural de Maraial, PE, nasc.: 
10/11/1974, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Guaianases. fi lho de: Eduardo Gabriel de Araujo e de Quiteria Julia da Conceição. A 
pretendente.: LINDRACI TEIXEIRA SILVA, natural de Itanhem, BA, nasc.: 08/09/1976, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Clemente Modesto da Silva e de Maria Teixeira Rocha.

O pretendente.: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/01/1992, profi ssão: monitoramento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Eduardo Jorge de Sousa e de Sivanete Rodrigues de Sousa. 
A pretendente.: ROSEVANE TEIXEIRA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/10/1985, profi ssão: auxiliar de escritorio, estado civil: divorciada, residente e domi-
ciliada em Itaquaquecetuba - SP. fi lha de: Antonio Teixeira Rocha e de Maria dos Reis 
Rocha.

O pretendente.: ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju, BA, nasc.: 
21/05/1968, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Francisco de Oliveira e de Laurita Maria de Jesus Oli-
veira. A pretendente.: PAULA MAURA DOS REIS, natural de São Jorge do Ivai, PR, 
nasc.: 13/08/1966, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Felismino dos Reis e de Maria Julia das 
Dores.

O pretendente.: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/06/1984, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: João Henrique da Silva e de Marina Ribeiro de Moraes. A pretendente.: TATIA-
NA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/08/1978, profi ssão: aux.
logistica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Hilda 
Gomes da Silva.

O pretendente.: LUCAS ALVES MACIEL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1994, 
profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Wilson Maciel dos Santos e de Vitorina Pereira Alves. A pretendente.: ALEXAN-
DRA EMANUELA DA SILVA, natural de São Lourenço da Mata, PE, nasc.: 16/07/1990, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Samuel Manoel da Silva e de Elizabete Manoel da Silva.

O pretendente.: CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/02/1972, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Wilson de Souza Ribeiro e de Lucia da Silva Ribeiro. A pretendente.: 
JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/04/1977, 
profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Anisio Francisco de Oliveira e de Anisia dos Santos de Oliveira.

O pretendente.: FABIO DE SANT ANNA RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 22/07/1984, profi ssão: assistente de recebimento, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Silvio de Sant’ Anna Rodrigues e de Lucia Rodri-
gues. A pretendente.: CAMILA APARECIDA COLETE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/03/1990, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Jesus Donizete Colete e de Marcia Aparecida Martines Colete.

O pretendente.: JOSÉ ADELAILDO BRITO SILVA, natural de Arapiraca, AL, nasc.: 
08/02/1968, profi ssão: operador de extrusor, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Danubio Brito e de Alaide Brito Silva. A pretendente.: ELISA-
BETH DE SOUSA BARBOSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/01/1978, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João 
Maria Barbosa e de Maria de Fatima Sousa Ildefonso.

O pretendente.: MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 14/12/1984, profi ssão: auxiliar de credito e cobrança, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Raimundo Clemente do Nascimento e 
de Maria Madalena Barbosa da Silva Nascimento. A pretendente.: JOYCE ASSUNÇÃO 
OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/07/1987, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ivonete Assunção Oliveira.

O pretendente.: ROBERVANIO DA SILVA LUZ, natural de Paulista, PE, nasc.: 
23/02/1984, profi ssão: montador ofi cial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Elias Gonçalves da Luz e de Rosilene Maria da Silva. A preten-
dente.: FERNANDA CRISTINA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 02/06/1988, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Rosangela Maria da Silva.

O pretendente.: ISAAC ZORANTE MORGADO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/03/1992, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: João de Souza Morgado e de Marleuse Zorante de Macedo Morgado. A 
pretendente.: KAMENY DIAS PEREIRA, natural de Catarina, CE, nasc.: 10/08/1998, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Francisco Dias da Silva e de Dina Pereira de Souza Dias.

O pretendente.: HIGOR CASTRO SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/01/1983, profi ssão: operador empilhadeira, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Jayme Tolentino de Santana e de Maria do Carmo Castro 
Santana. A pretendente.: SHEILA LIMA HORA, natural de Ibiapora - Mundo Novo, BA, 
nasc.: 03/05/1986, profi ssão: frentista, estado civil: solteira, residente e domiciliada em 
Itaquera. fi lha de: Eliezia Lima Hora.

O pretendente.: GIVANILTON JESUS DOS SANTOS, natural de Jacobina, BA, nasc.: 
20/07/1980, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Gildevan Gomes dos Santos e de Luciene Souza de Jesus. A preten-
dente.: DANIELA RODRIGUES DA SILVA, natural de Jacobina, BA, nasc.: 04/06/1983, 
profi ssão: aux.frente de caixa, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: João Batista Ferreira da Silva e de Joana Maria Araujo Rodrigues.

O pretendente.: WELLITON DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/12/1983, profi ssão: engenheiro de produção, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Tadeu do Nascimento e de Maria de Fatima Beltrão Nasci-
mento. A pretendente.: CINTHIA FERNANDES DA COSTA, natural de maua, SP, nasc.: 
14/02/1985, profi ssão: aux.de secretaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Maua - SP. fi lha de: Osney Alves da Costa e de Angela Maria Fernandes Neves.

O pretendente.: JOSÉ CLAUDIO TAVARES, natural de Maraial, PE, nasc.: 25/02/1969, 
profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: João Fabricio Tavares e de Zezita Maria da Silva. A pretendente.: TANIA MARIA 
DA SILVA, natural de Maraial, PE, nasc.: 21/07/1966, profi ssão: agente comunitaria 
de saude, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Severiano da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente.: WILSON RICARDO EVANGELISTA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/08/1981, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Wilson Evangelista e de Solange Antonia Ricardo 
Evangelista. A pretendente.: ROSELAINE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 12/01/1975, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Elio dos Santos e de Ana Aparecida de 
Oliveira Santos.

O pretendente.: WILSON JOSÉ DA SILVA, natural de Santo André, SP, nasc.: 
31/07/1974, profi ssão: analista tributario, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Benedito da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente.: 
MARCIA FERREIRA DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/10/1969, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Pompilio Ferreira de Brito e de Janete Tito de Brito.

O pretendente.: FILIPE OLIVEIRA BASTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/01/1993, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: José Ulisses Neto e de Elisabete dos Reis Oliveira. A pretendente.: EVE-
LYN ALVES DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/02/1978, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Armando José 
Dias e de Rosemarie Alves Dias.

O pretendente.: EDUARDO DA ROCHA FERREIRA, natural de Rio de Janeiro, RJ, 
nasc.: 03/05/1992, profi ssão: pintor de edifi cacoes, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Cicera da Rocha Ferreira. A pretendente.: ZIRLANE 
SILVA SANTOS, natural de Candido Sales, BA, nasc.: 14/05/1986, profi ssão: domesti-
ca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edgar Marciano 
dos Santos e de Ilza Silva Santos.

O pretendente.: REINIVAN DE ALMEIDA MACEDO, natural de Bom Jesus da Lapa, 
BA, nasc.: 20/08/1983, profi ssão: mecanico manutencão, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Reinam de Sá Teles Macedo e de Maria 
Goreth Pereira de Almeida Macedo. A pretendente.: ELIANE MOREIRA TORRES, 
natural de Paratinga, BA, nasc.: 10/11/1982, profi ssão: cabelereira, estado civil: sol-
teira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Ormandes Torres e de 
Maria Moreira Torres.
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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.: HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Afogados da 
Ingazeira, PE, nasc.: 06/05/1998, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Lourival Almeida Barbosa e de Sandra Maria de 
Oliveira Barbosa. A pretendente.: VITORIA NUNES COSTA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 22/03/2001, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Luciano dos Santos Costa e de Gisleide Nunes Leite Costa.

O pretendente.: JAMESON LIRA MIRANDA, natural de Maceio, AL, nasc.: 14/04/1983, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Joacy Miranda e de Vera Lucia Lira Miranda. A pretendente.: ANA LUCIA DE 
SOUZA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1983, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Augusto Santos e de 
Vera Lucia Leão de Souza Santos.

O pretendente.: FELIPE OTSUCA CASSARA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/11/1987, profi ssão: analista de credito, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Marcelo Cassara e de Sandra Otsuca Cassara. A pretendente.: 
FLAVIA ALVES GUERREIRO, natural de guarulhos, SP, nasc.: 05/07/1988, profi ssão: 
analista administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP. 
fi lha de: Elio Guerreiro e de Edjane Alves Bezerra Guerreiro.

O pretendente.: VITOR SOUZA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/09/1995, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Edmar da Silva e de Ana Cristine Silva de Souza. A pretendente.: MAYSLLA DAIAN-
NE SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/12/2000, profi ssão: ajudante de costura, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manoel Augusto da 
Silva e de Ana Marcia da Silva.

O pretendente.: BRUNO DO PRADO SHIGUEMATSU, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/03/1991, profi ssão: analista de suporte junior, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Edson Massayuki Shiguematsu e de Eliana do Prado 
Shiguematsu. A pretendente.: ALINE AYUMI YODA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/11/1991, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da em Pirituba. fi lha de: Mineo Yoda e de Elza Toyomi Miyazaki Yoda.

O pretendente.: LUCIANO GOMES CEZARIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/01/1986, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Lourival Oliveira Cezario e de Regina Celia Gomes Cezario. A pretendente.: 
ELAINE ALVES BEZERRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/07/1974, profi ssão: 
manicure, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edilson 
Pereira Bezerra e de Terezinha Alves Bezerra.

O pretendente.: JONNATHAN DOS SANTOS BISPO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/08/1991, profi ssão: acougueiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Agnaldo Bispo e de Vanda dos Santos Bispo. A pretendente.: JOSANIA 
JOSÉ DA SILVA, natural de Senhor do Bonfi m, BA, nasc.: 17/01/1987, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Antonio da Silva e de Nivaldina Barreto da Silva.

O pretendente.: JORDAN HENRIQUE JUNQUEIRA FELIX, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 03/06/1991, profi ssão: instalador de acessorios, estado civil: solteiro, residente: 
e domiciliada em Guarulhos - SP. fi lho de: Osmar Junqueira dos Santos e de Raimun-
da Leandro Felix. A pretendente.: GRASIELE RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 28/05/1990, profi ssão: auxiliar de saude bucal, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: João Batista Rodrigues e de Maria Izaete Rodrigues.

O pretendente.: VENACI DE LIMA LUCAS JUNIOR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/06/1961, profi ssão: técnico em edifi cações, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Venaci de Lima Lucas e de Noemea Souza Lucas. A 
pretendente.: TATIANA MARINHO POMPEU, natural de Olinda - Nilopolis, RJ, nasc.: 
23/12/1977, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Rogerio Pompeu e de Dirce Marinho Pompeu.

O pretendente.: DEYVID OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
19/08/1992, profi ssão: limpador de vidros, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Mauro Alves de Oliveira e de Patricia Alves da Silva. A pre-
tendente.: MARIA CRISTINA LOPES ANDREATTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/10/1969, profi ssão: manicure, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Antonio Lopes e de Iraci de Oliveira Lopes.

O pretendente.: ED CARLOS PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/09/1979, 
profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Pereira e de Maria de Jesus Pereira. A pretendente.: RUTE DE SOUSA FARIA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/11/1965, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sebastião de Sousa Faria e de 
Benedita de Sousa Faria.

O pretendente.: RENATO CARDOSO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/07/1988, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Roberto Anjos dos Santos e de Maria Rogerio Cardoso dos Santos. A 
pretendente.: JESSICA DOS ANJOS DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/01/1997, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Roberto Campos de Souza e de Maria Ideneuda Silva dos Anjos.

O pretendente.: BRUNO SALVIANO BONFIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/05/1986, profi ssão: analista comercial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Agnaldo Bonfi m e de Maria Salviano da Silva. A pretendente.: 
DULCE MARA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/04/1984, profi ssão: auxiliar 
de escritorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Claudio Silva e de Sueli dos Santos Celestino Silva.

O pretendente.: VALTENCIR ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/06/1970, profi ssão: 
autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Pedro Alves 
e de Abigair de Souza Alves. A pretendente.: MARINEIDE RODRIGUES DE BRITO, natural 
de Ponta Pora, MS, nasc.: 27/07/1979, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, residen-
te e domiciliada em Santa Efi genia. fi lha de: Ari de Brito e de Maria Rodrigues de Brito.

O pretendente.: LAERCIO SANTOS ALENCAR, natural de Coaraci, BA, nasc.: 
11/09/1985, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Deraldo Alves de Alencar e de Maria Sonia Santos Alencar. A pretendente.: 
ALINE DE FIGUEIREDO LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/10/1984, profi ssão: 
agente de prevencão, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em Itaim Paulista. 
fi lha de: Lourival Barbosa de Lima e de Maria Lindalva de Figueiredo Lima.
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

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1003683-94.2016.8.26.0704 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil/2002, cominado 
com o art. 734 § 1º do C.P.C., dar publicidade a todos que o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que AGATHA THARISSA FERNANDES DE CICHIO e s/m GUSTAVO 
ANTONIO PAIXÃO ingressaram com ação judicial, objetivando alterar o regime de bens de seu 
casamento de Comunhão Parcial de Bens para Comunhão Universal 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 14 de outubro de 2016. 

1ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015128-
32.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) L C A 
Comercio de Rolamentos e Retentore, Rua Tijuca Paulista, 134, Santana - CEP 02020-060, São Paulo-
SP, CNPJ 07.903.201/0001-48, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Emembelt 
Indústria e Comércio de Correias Ltda, alegando em síntese: Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$19.383,19 (Out/2013), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos das 
duplicatas nºs. 611-A e 611-B, no valor de R$ 5.798,05 cada, vencidas e não pagas. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 
(Art. 701 do NCPC), que à tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2016. 

1ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0717609-
75.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENES DE 
OLIVEIRA BARBOSA, Fragata Constituicao, 16, Parque Taipas - CEP 02986-080, São Paulo-SP, CPF 
291.052.638-08, RG 347550034, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
EST - Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e Educacionais LTDA, alegando em síntese: 
objetivando o recebimento de R$4.155,99 (Dez/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 
(Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2016. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067163-20.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOHN WILDER 
ACOSTA DA SILVA, Rua Jose Getulio, 130, Apto 403, Liberdade - CEP 01509-000, São Paulo-SP, CPF 
358.967.238-22, RG 43.593.242-1, Solteiro, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, para cobrança de R$ 8.155,43, (set/2013) decorrente do 
inadimplemento das mensalidades de março a julho de 2012, dos serviços educacionais prestados, 
vencidos e não pagos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito ( ficando isento de custas e honorários 
advocatícios), ou no mesmo prazo ofereça Embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em 
título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

18ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1067125-
71.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a G2 SISTEMAS DE 
HIGIENE LTDA, CNPJ. 17.173.769/0001-04, na pessoa de seu representante legal que, ALOIR 
HIRSGBERG, ajuizou-lhe uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito, de rito Ordinário, 
objetivando seja a mesma julgada procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 1.456,00 
referente as duplicatas 100C, 100A e 100B, no valor de R$ 485,33, R$ 485,34 e R$ 485,33 em nome do 
requerente por serem indevidas, com o cancelamento dos protestos efetuados perante o 6º Tabelião da 
Capital, e ainda, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 
20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de 2016. 

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DA GLÓRIA LIMA, 
REQUERIDO POR RITA DE CÁSSIA NUNES DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº1014302-37.2016. 
8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Marilia Carvalho Ferreira de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida 
em 16/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DA GLÓRIA LIMA, CPF 529.204.108-49, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rita de Cássia Nunes de Oliveira. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2017. 

29ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1087852-51.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRENO DELGADO 
MAGALHÃES, CPF. 777.165.231-04, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$ 28.340,64 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, 
decorrentes do inadimplemento das mensalidades no ano de 2012, dos Contratos de Prestação de 
Serviços Educacionais firmados entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do 
NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

31ª VC- Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109264-38.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIAS KAR 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 05.259.376/0001-39, na pessoa de seu representante legal, 
que ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento 
Comum objetivando a obrigação da ré na imediata transferência dos veículos FIAT UNO EX 1.0, 
ano/modelo 1998, Renavam 00689577729 e FIAT UNO SMART, ano/modelo 2000/2001, Renavam 
00736743618, para seu nome, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré ao pagamento dos 
impostos, taxas e multas incidentes sobre os veículos, indenização pelos danos morais sofridos, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2017 

35ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082860-81.2013. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 35ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo 
Henrique Bretas Marzagão, na forma da lei, etc. FAZ SABER a EBS CAPITAL CORRETORA DE 
CÂMBIO S/A, CNPJ. 04.068.419/0001-36, na pessoa de seu representante legal, que GOLDMAN 
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, lhe ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento 
C/C Cobrança, objetivando o recebimento de R$ 113.095,37 (Out/2013), oriundos dos alugueis e 
demais encargos, do imóvel localizado na Rua dos Gusmões, nº 310 lojas 26/28/30, Santa Ifigênia, 
nesta Capital, vencidos e não pagos. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1062449-17.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ GRANDE DA SILVA - ME, 
CNPJ. 97.537.775/0001-32 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 4.415,81 
(Ago/2013), oriundos do ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de 
celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, 
firmado entre partes. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de 
março de 2017 

4ª VC – Reg. SMP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0220044-32.2009. 
8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Alexandra de Souza Barbosa, Rua Dois (Altura da Rua Tiburcio de Sousa nº 3200 ), 151, C 01, P 03,B 
01,E A Apto, 32 A, Itaim Paulista - CEP 08140-000, São Paulo-SP, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: A requerente, na condição de entidade 
integrante do Sistema de Habitação, fez construir às suas expensas, no endereço sito Rua Dois nº 151, 
o denominado Conjunto Habitacional São Miguel Q1. Por força do negocio jurídico celebrado, as 
requeridas se comprometeram a pagar, nos vencimentos pactuados, prestações mensais e 
consecutivas relativas ao imóvel a eles destinado, no valor inicial de R$ 148,11. Ocorre que as 
requeridas deixaram de pagar as prestações de amortização do imóvel que lhes competia, indicando a 
pendência de 80 prestações em aberto, no valor de R$ 21.885,57 . Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

4ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1043095-
38.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jamil Nakad Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PETRONILIO 
CONCEIÇÃO, CPF. 376.950.885-87, que ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação de Execução, para o recebimento de R$ 9.792,20 (Set/2015), oriundos do Termo de Confissão 
de Dívida, firmado entre as partes em 12/02/2014 vencido e não pago. Estando o executado em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que em 03 dias, pague o débito atualizado, ou 
em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do 
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017. 

6ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0103178-
50.2009.8.26.0001/01 A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Willian Fernando 
Gonçalves, CPF. 086.981.298-03, que nos autos da ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença, proposta por EST Empreend. e Suportes Tec. e Educacionais foi efetuada a penhora em 
16/08/2016 das COTAS SOCIAIS pertencentes ao executado, referente a empresa WB CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS( CNPJ nº 03.105.487/0001-65 e inscrita no NIRE sob nº 35215637215 ). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da penhora por edital, para que em 15 dias, 
a fluir os 20 supra, ofereça impugnação à penhora (artigo 525 do CPC), prosseguindo o feito em seus 
ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0108532-
87.2008.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SELMA MARIA DA SILVA BRANDÃO, CPF 121.426.019-11, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de ALDENIR NILDA PUCCA, objetivando a cobrança de R$ 2.721,36 
(Fev/2008), oriundos de honorários advocatícios não pagos, decorrente de contrato verbal celebrado 
entre as partes em 01/10/1999. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 




