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“A política é quase tão 
excitante como a guerra 
e não menos perigosa. 
Na guerra a pessoa só 
pode ser morta uma vez, 
mas na política diversas 
vezes”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,32% Pontos: 
63.962,26 Máxima de +0,54% 
: 64.107 pontos Mínima de 
-0,06% : 63.720 pontos Volu-
me: 5,32 bilhões Variação em 
2017: 6,2% Variação no mês: 
-2,2% Dow Jones: -0,24% Pon-
tos: 21.029,47 Nasdaq: -0,11% 
Pontos: 6.203,19 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2591 Venda: R$ 3,2596 
Variação: -0,27% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2653 Venda: R$ 
3,2659 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,29% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,27% 
ao ano. - Capital de giro, 13,84% ao 
ano. - Hot money, 1,60% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.265,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,45%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -0,45%.

Cotação: R$ 3,2630 Variação: 
+0,12% - Euro Compra: US$ 
1,1197 (às 17h35) Venda: US$ 
1,1197 (às 17h35) Variação: 
+0,36% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6450 Venda: R$ 3,6470 
Variação: -0,08% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5900 Venda: R$ 
3,8230 Variação: -0,1%.

Futuro: +0,04% Pontos: 64.210 
Máxima (pontos): 64.365 Míni-
ma (pontos): 63.710. Global 40 
Cotação: 893,483 centavos de 
dólar Variação: +0,64%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (30) que 

não vê chances de reversão 
da política econômica im-
plementada pelo governo 
atual. “Não vemos hoje, no 
país, condições ou pessoas 
que estejam propondo uma 
reversão destas medidas 
[reformas e reequilíbrio 
econômico]. Não vejo uma 
iminência de que vamos vol-
tar à matriz econômica que 
trouxe o Brasil a esta crise”, 
afirmou, ao participar do Fó-
rum de Investimentos Brasil 
2017 na capital paulista.

O ministro disse que não 
trabalha com a possibilidade 
de uma eventual saída de 

     

Meirelles diz que não vê 
chances de reversão da 
política econômica

Michel Temer da Presidên-
cia da República. “A minha 
hipótese de trabalho é que 
não vai haver mudança no 
comando da Presidência. 
O Temer deve concluir seu 
mandato até 2018”, afirmou. 
Segundo o ministro, não foi 
criado um plano para enfren-
tar turbulência na economia 
diante do julgamento de 
cassação da chapa Dilma-
-Temer, na próxima semana, 
no TSE. Ele argumenta que 
as incertezas políticas afetam 
economias muito fragilizadas 
e que o Brasil já apresenta 
fundamentos sólidos, com o 
reestabelecimento da con-
fiança do investidor.

O ministro prevê que o cres-

cimento da economia conti-
nuará no segundo trimestre 
e, mais intensamente, no 
último trimestre do ano. “Es-
peramos o quarto trimestre 
crescendo a um ritmo de 3% 
ao ano”. Ele destaca a queda 
da inflação, que gera ganho 
no poder de compra de 3% 
e consequente ampliação do 
mercado consumidor. O plano 
B para viabilizar a reforma da 
Previdência, diante do atraso 
na análise da proposta pelo 
Congresso, foi novamente 
descartado pelo ministro. “A 
nossa estratégia não contem-
pla plano B, temos o plano de 
reforma como configurado 
no relatório a ser votado 
na Câmara. É dentro dessa 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, 

no Grand Hyatt Hotel, na manhã de ontem (30).

hipótese que eu trabalho. 
Acho a melhor alternativa no 
momento”, disse.

Segundo Meirelles, há uma 
consciência nacional de que 
se deve fazer as reformas para 

o País voltar a crescer. “O Bra-
sil está fazendo as reformas à 
tempo e à hora”, disse o mi-
nistro. De acordo com ele, o 
País já oferece oportunidades 
concretas de investimento e 

que o momento de investir 
no Brasil é agora. “O Brasil 
tem consolidada hoje a 
estrutura para crescer inde-
pendentemente da política”, 
disse (ABr).

Presidente do Senado,

Eunício Olveira.

São Paulo - O presidente 
do Senado, Eunício Olveira, 
afi rmou ontem (30), que, se 
houver um requerimento de 
urgência para votar a reforma 
trabalhista no plenário do 
Senado após a aprovação na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos, vai colocar o pedido para 
ser votado pelos senadores. A 
medida colocaria o texto no 
plenário antes de passar pelas 
outras duas comissões a que 
está destinado: Constituição, 
Justiça e Cidadania e Assuntos 
Sociais.

“Meu compromisso é que, 
após a aprovação em pelo 
menos uma comissão, aí sim 
eu tenho condições de aceitar 
um requerimento de urgência, 
colocar em votação e o plenário 
será soberano para decidir se 
essa matéria vem em regime de 
urgência direto para o plenário 
ou se continuará o debate e a 
aprovação em mais duas outras 
comissões”, disse, após par-
ticipar da abertura do Fórum 
de Investimentos Brasil 2017 
ao lado do presidente Michel 
Temer, em São Paulo.

Depois da confusão na CAE 
na semana passada, o presi-
dente da Casa afi rmou que a 
leitura do relatório do senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-es) 

Ministro do STF, Gilmar 

Mendes.

Brasília - O ministro Gilmar 
Mendes, do STF, voltou a cri-
ticar os casos de prisão provi-
sória da Operação Lava Jato, 
e questionou se o instrumento 
não está sendo usado como 
“tortura” para que os presos 
façam delação premiada.

“Não se justifi ca prisão provi-
sória de dois anos sem que haja 
outros fundamentos. É bem 
verdade que assim se produz a 
delação. Mas, será que nós não 
estamos pervertendo o sentido 
da prisão provisória? Será que 
nós não a estamos usando como 
tortura? E é justo que assim 
se faça? É condizente com o 
modelo constitucional de 1988 
ou nós estamos reescrevendo 
o texto?”, afi rmou o ministro.

O comentário de Gilmar 
foi feito durante a sessão da 
Segunda Turma do STF, que 

Ministro do STF,

Edson Fachin.

O ministro do STF, Edson 
Fachin, autorizou ontem (30) 
a Polícia Federal (PF) a tomar 
o depoimento do presidente 
Michel Temer. De acordo com 
a decisão, Temer deverá depor 
por escrito e terá 24 horas para 
responder aos questionamentos 
dos delegados após receber 
as perguntas sobre as citações 
nos depoimentos de delação da 
JBS. “A oitiva deve ocorrer, por 
escrito, com prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para as respostas 
formuladas pela autoridade po-
licial, a contar da entrega, ante a 
existência de prisão preventiva 
vinculada ao caderno indiciário”, 
decidiu Fachin.

Na semana passada, a defesa 
de Temer recorreu Supremo 
para suspender a tentativa da 
PF de ouvir o presidente, inves-
tigado na Corte após Temer ter 
sido citado nos depoimentos de 
delação premiada da JBS. Em 
petição enviada ao ministro, 
relator do inquérito contra o 
presidente no STF, os advo-
gados sustentam que Temer 
não pode prestar depoimento 
porque ainda não está pronta 
a perícia que está sendo feita 
pela própria PF no áudio no 

Fatores de risco
O câncer do pulmão está ganhan-

do, cada vez mais, os holofotes. 
O tumor corresponde a 13,5% 
de todos os tipos de câncer, e já 
representa o segundo tipo mais 
frequente, superado apenas pelo 
de mama e de próstata. No Brasil, 
as estimativas mostram que, ainda 
neste ano, 10.890 mulheres e 17.330 
homens terão o tumor. O cigarro é a 
principal causa deste tipo de câncer. 
Estima-se que cerca de 20,1 milhões 
de brasileiros são fumantes. 

Em meio à maior crise políti-
ca enfrentada por seu governo, 
o presidente Michel Temer 
tentou demonstrar ontem 
(30) otimismo ao mercado e a 
investidores estrangeiros, ga-
rantindo que permanecerá no 
cargo até o fi m de 2018 e que 
as reformas serão aprovadas. 
No “Fórum para Investimentos 
Brasil 2017”, que reuniu a equi-
pe de governo em São Paulo, 
Temer afi rmou que entregará 
“a casa em ordem” ao próximo 
presidente, porque não desisti-
rá das reformas previdenciária 
e trabalhista.

“Nós pusemos o país nos 
trilhos. Chegaremos ao fi m de 
2018 com a casa em ordem. 
Tenho confi ança na capacidade 
de superação do brasileiro e na 
solidez das nossas instituições”, 
disse. “Seria cômodo que eu 
assumisse o governo, mas dei-
xasse para meu sucessor as re-
formas”, acrescentou. “Em um 
presidencialismo democrático, 
quem governa é o Executivo 
junto com o Legislativo. Por-
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Temer garante que chegará ao fi m 
de 2018 com ‘casa em ordem’

Pa
ul

o 
Lo

pe
s/

Fu
tu

ra
 P

re
ss

/F
ut

ur
a 

Pr
es

s/
Es

ta
dã

o 
C

on
te

úd
o

Presidente Michel Temer

reforma da previdência é o 
coração das nossas reformas”, 
comentou. “Depois da previ-
dência, estamos prontos para 
seguir com a microagenda 
para que possamos acabar 
com a demagogia e o popu-
lismo”, criticou o presidente 
da Câmara.

O fórum de investimentos 
também reuniu o governador 
Geraldo Alckmin e o prefeito 
João Doria, ambos do PSDB, 
partido que recentemente 
ameaçou deixar a base go-
vernista devido às denúncias 
contra Temer na delação dos 
executivos da JBS. “O Brasil é 
mais forte que qualquer crise. 
Mantenham sua esperança 
no Brasil, acreditem no país 
e mantenham seus investi-
mentos aqui”, pediu Doria. “O 
Brasil não quer populismo, quer 
investimento, competitividade, 
renda”, comentou Alckmin, 
afi rmando que “reformas es-
truturais são necessárias para o 
país ter um forte crescimento” 
(ANSA/COM ANSA).

tanto, governamos juntos e 
com muito diálogo”, assegurou  
Temer, ao lado dos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira.

Por sua vez, Maia prometeu 
cumprir a agenda do governo 
e aprovar as medidas. “Hoje 
a previdência garante privi-
légios a poucos e precisamos 
ter coragem de dizer isso. A 

Gilmar questiona se prisões 
provisórias são usadas como ‘tortura’

tem (30), porém, os ministros 
negaram o pedido de extensão 
de habeas corpus de Dirceu 
feito pelo ex-diretor de Ser-
viços da Petrobras, Renato 
Duque, e dos empresários, 
Flavio Henrique de Oliveira 
Macedo e Eduardo Aparecido 
de Meira, que também foram 
presos preventivamente pela 
operação.

Apesar da negar esses pedi-
dos, Gilmar afi rmou que o tema 
terá que ser enfrentado pela 
Corte nas próximas semanas. 
“A prisão provisória não se 
faz como um instrumento de 
sanção antecipada, há pressu-
postos muito claros no texto 
constitucional. Ela não se faz 
também para satisfazer uma 
sanha da opinião pública ou 
uma sanha da opinião publi-
cada”, disse (AE).

nas últimas semanas rever-
teu a tendência da Corte e 
começou a conceder pedidos 
de liberdade a presos da Lava 
Jato, como o ex-ministro José 
Dirceu. No julgamento de on-

Eunício diz que pode 
acatar urgência para 
reforma trabalhista

cumpriu rigorosamente o regi-
mento e que considerou o texto 
formalmente lido. Ele disse 
que não poderia precisar uma 
data para votação da reforma 
trabalhista no plenário porque 
isso depende do processo legis-
lativo. Eunício reiterou apoio 
ao presidente Temer e afi rmou 
que o mandato “efetivo” dele 
termina em 31 de dezembro de 
2018. Classifi cou como normal 
haver divergências internas no 
partido, ao citar a oposição de 
Renan às reformas. “Por que 
o PMDB não aceitaria diver-
gências internas?”, questionou 
(AE).

Ministro do STF autoriza 
depoimento de Temer à PF

qual o empresário Joesley Ba-
tista, dono da JBS, gravou uma 
conversa com o presidente.

“Não obstante, com o devido 
respeito, entende-se como pro-
vidência inadequada e precipi-
tada, conquanto ainda pendente 
de conclusão a perícia no áudio 
gravado por um dos delato-
res, diligência extremamente 
necessária diante das dúvidas 
gravíssimas levantadas – até 
o momento – por três perícias 
divulgadas”, disse a defesa. Na 
mesma decisão, Fachin conce-
deu prazo de dez dias para que a 
PF fi nalize a investigação (ABr).

Bancada decide 
manter Calheiros 
como líder do 
partido no Senado

A bancada do PMDB no Senado 
decidiu ontem (30) manter Renan 
Calheiros como lÍder do partido 
na Casa. Após quase três horas 
de reunião, o senador Raimundo 
Lira (PB) disse que houve um 
acordo para que os vice-líderes 
do partido façam a defesa das 
propostas do governo quando 
Renan tiver opinião contrária. 
“Houve um consenso para que o 
Renan se manifeste em nome dele 
e, em seguida, os vice-líderes se 
manifestem”. disse Lira. 

De acordo com o senador, 
“continua tudo como está”. Aliado 
de Renan, o senador Hélio José 
(DF) disse que o colega alagoano 
vai entender a decisão da parte 
majoritária da bancada. “A única 
divergência que a gente teve foi 
na discussão das reformas, que 
alguns têm posição A e outros têm 
posição B, uns que apoiam e outros 
que não apoiam. Mas a maioria 
apoia”, disse após o encontro.

Nas últimas semanas, em diver-
sos momentos, Renan fez duras 
críticas ao projeto da reforma 
trabalhista, que tramita no Senado, 
e a decisões tomadas pelo Palácio 
do Planalto. A postura provocou 
mal-estar na bancada. Na semana 
passada, em discurso no plenário, 
o senador chegou a dizer que a 
Casa não poderia aprovar uma 
reforma que “ferra” com o povo.   
Em seguida, o presidente do 
PMDB e líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá, rebateu Renan 
e disse que todas as críticas dali 
em diante seriam “respondidas 
fortemente” (ABr).

Brasil e China 
lançam fundo 
para obras de 
infraestrutura

Os governos do Brasil e da 
China lançaram ontem (30) um 
fundo de cooperação voltado 
para obras de infraestrutura e 
mobilidade no país. Chamado 
de Fundo de Cooperação para 
Expansão e Capacidade Pro-
dutiva Brasil – China, o fundo 
tem aporte de US$ 20 bilhões, 
sendo que US$ 15 bilhões serão 
desembolsados pelo Claifund, o 
Fundo de Cooperação Chinês 
para Investimento na América 
Latina. Os demais US$ 5 bilhões 
virão de instituições fi nanceiras 
brasileiras, principalmente, mas 
não exclusivamente, do BNDES 
e da Caixa.

O fundo deve entrar em opera-
ção a partir de junho. Segundo o 
ministro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, as propostas serão rece-
bidas a partir de hoje no site do 
ministério. Serão para as áreas 
de logística e infraestrutura, 
energia e recursos minerais, 
tecnologia avançada, agricultura, 
manufatura e serviços digitais, 
entre outros, e poderão ser 
desenvolvidos tanto só por em-
presas brasileiras quanto apenas 
chinesas e também por aquelas 
que sejam binacionais. Eles 
serão avaliados por um comitê 
executivo bipartide (ABr).
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OPINIÃO
A humanidade é um 
ato de aprendizagem 

e esclarecimento

Ser um humano não 

garante a humanidade. 

Pode parecer uma 

afi rmação ilógica 

a primeira vista, 

porém o que se tem 

por humanidade não 

é sinônimo de ser um 

humano, como pode 

se considerar em um 

primeiro momento

O humano é a condição 
base da espécie, que é 
dotada de liberdade de 

escolha e capaz do raciocínio 
lógico, mas não exclui o instin-
to e, nem mesmo, a posturas 
consideradas “inumanas”. Hoje 
em dia se acostumou a falar que 
é desumano cometer atos que 
são prejudiciais ao próximo, 
como guerras, que prejudicam 
populações inteiras, ou mesmo 
atos de corrupção, que preju-
dicam grupos dentro de uma 
empresa ou governo. 

O caso é que o humano é 
capaz dessas coisas, e o que o 
impede, ou faz refl etir sobre 
não fazê-lo, é sua humanida-
de, que não é uma condição 
inata. A humanidade é uma 
construção da evolução, fruto 
da consciente capacidade de 
escolher e raciocinar, porém 
apenas quando guiada pelo 
aprendizado e pelo esclare-
cimento.

A natureza escolheu os ins-
tintos para guiar a vida dos 
animais. Isso os acorrenta a 
sempre escolher os meios e os 
fi ns que atendam a um único 
propósito, a perpetração de 
sua espécie. Já os humanos 
também têm instintos, porém 
raciocinar e escolher está em 
nós, o que faz com que, por 
essa liberdade, nem sempre 
escolhamos os caminhos que 
perpetuaram nossa sociedade.

Na verdade, o que o humano 
geralmente escolhe é a pre-
servação de si mesmo. Esse 
é o caminho da ética egoísta, 
que considera apenas o ganho 
presente, individual, e cujo ní-
vel de esclarecimento é baixo. 
Digo nível de esclarecimento 
no sentido ético, no sentido 
de continuação da espécie, 
da construção evolutiva que 
pode levar o ser humano além 
como raça.

Nascemos humanos e bus-
camos a humanidade através 

desse esclarecimento. Nasce-
mos egocêntricos, viciosos, em 
estado de menoridade. Para 
sair disso é preciso escolher 
conscientemente a humani-
dade. O altruísmo, a virtude 
e a maioridade só vem com o 
aprendizado. Este por fi m gera 
o esclarecimento.

Mas, porque buscar isso? Se 
somos naturalmente viciosos, 
por que buscar o esclarecimen-
to? Por que se preocupar com 
o próximo? Basicamente por 
dois motivos; primeiro: por ser-
mos detentores de dignidade, 
algo que é tão natural quanto 
ser um ser humano e; segundo: 
por sermos reclamantes dessa 
dignidade.

Isso quer dizer que quando 
a dignidade nos é tirada nós 
lutamos para reconquistá-la, 
para voltar ao estado de bem 
estar e felicidade. Por sermos 
sensíveis a perceber que somos 
dignos, se torna necessário que 
se alcance um estado onde a 
dignidade seja garantida, en-
contrando então esse estado 
de humanidade.

Mas, como se dá a passa-
gem do mero humano para o 
humanizado? Justamente pelo 
esclarecimento advindo do 
aprendizado. Para aprender é 
preciso escolher, mas, sobre-
tudo, com responsabilidade. 
Exatamente com esses atos 
que partem da ética nobre, 
que pensa no maior número 
de pessoas, o esclarecimento 
surge então conforme vamos 
nos sensibilizando com o outro, 
exemplo da empatia ou íntima 
compaixão.

No entanto, é possível alcan-
çarmos outro caminho quando 
não pela empatia; pelo uso do 
raciocínio. Por ele se constrói 
princípios éticos e passíveis 
do uso da liberdade e escolha, 
como escolher, por exemplo, a 
ética nobre. Porém tudo come-
ça com uma atitude de escolha 
consciente em abraçar essa 
habilidade humana de cons-
truir a humanidade. Sem usar 
isso estamos condenados, pois 
até os animais são compelidos 
a se preservar como espécie. 

Nós, sem escolher pela 
dignidade, estamos fadados a 
extinção e a um mal que destrói 
até o último de nós.

(*) - É fundador da Éticas Consultoria, 
Filósofo, Mestre em Bioética, e 

professor universitário
(http://eticas.com.br/).

Samuel Sabino (*)
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Pernambuco contabiliza 24 municípios

em estado de emergência.

O governo de Pernambuco 
mudou a classifi cação de 14 
municípios em estado de 
calamidade, por causa da 
chuva forte que caiu neste 
fi m de semana, para situação 
de emergência. O decreto foi 
publicado em edição extra do 
Diário Ofi cial do Estado. Além 
disso, outras dez cidades tive-
ram o estado de emergência 
reconhecido em um segundo 
decreto. Ambos foram assi-
nados pelo governador Paulo 
Câmara. 

Os municípios classifi cados 
inicialmente em estado de ca-
lamidade e que agora estão em 
situação de emergência são: 
Água Preta, Amaraji, Barra de 
Guabiraba, Barreiros, Belém 
de Maria, Catende, Cortês, 
Gameleira, Jaqueira, Maraial, 
Palmares, Ribeirão, Rio For-
moso e São Benedito do Sul.

Já as cidades incluídas no 
novo decreto são Caruaru, 
Ipojuca, Joaquim Nabuco, 

Além dos assaltos a lojas e arrombamentos, o assalto ao 

consumidor também afasta as pessoas das ruas.

Os dados foram divulga-
dos ontem (30) pelo 
Centro de Estudos do 

Clube de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio).

Na capital fl uminense, foram 
1.693 estabelecimentos co-
merciais fechados de janeiro a 
março de 2017, contra 1.263, no 
mesmo período do ano passado, 
o que representa alta de 34%. 
O local onde foi observada a 
maior variação (45,3%) no 
número de lojas fechadas foi a 
região central do Rio, passando 
de 190, em 2016, para 276, este 
ano. O presidente do CDL Rio, 
Aldo Gonçalves, mostrou pre-
ocupação com a insegurança 
no Rio: “Está havendo também 
assaltos a shoppings centers, o 
que não ocorria antes”.

A pesquisa Gastos com Se-
gurança em Estabelecimentos 
Comerciais, elaborada pela 
entidade, revela que o comér-
cio varejista do Rio de Janeiro 
gastou R$ 1,2 bilhão com segu-
rança, entre abril de 2016 a abril 
deste ano. O gasto extra envol-
veu compra de equipamentos, 

Fachin é eleito 
presidente de 
colegiado 

O ministro Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Edson 
Fachin, foi eleito ontem (30) 
para assumir a presidência 
da Segunda Turma da Corte, 
colegiado responsável pelos 
julgamentos dos processos da 
Operação Lava Jato. A eleição 
foi simbólica porque, de acor-
do com as normas internas da 
Corte, Fachin tem que assumir 
a presidência por ser o mem-
bro mais antigo que ainda não 
ocupou o cargo.

O relator da Lava Jato vai 
substituir o atual presidente 
da Segunda Turma, ministro 
Gilmar Mendes, e terá man-
dato de um ano, a partir da 
próxima terça-feira (6). Fa-
chin será o responsável por 
fazer a pauta de processos 
a serem julgados e decidir 
quando eles serão analisados. 
Além do novo presidente e de 
Gilmar Mendes, a Segunda 
Turma do STF é composta por 
Dias Toffoli, Celso de Mello e 
Ricardo Lewandowski (ABr).

Gesto feito por 
pedestre para 
atravessar as ruas 
pode virar lei 

A Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado analisa amanhã 
(31) o projeto da Câmara que 
determina a adoção de gesto com 
o braço para solicitar a parada 
dos veículos e permitir ao pedes-
tre atravessar a rua na faixa. A 
prática adotada com sucesso em 
Brasília pode se estender a todo 
o país, modifi cando o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Proposto pela ex-deputada 
Perpétua Almeida (PCdoB-AC), 
o projeto tem a intenção de 
transformar em lei o sinal que os 
pedestres normalmente fazem, 
com o braço estendido, quando 
desejam atravessar faixas de 
pedestres nas vias de Brasília. A 
intenção é de que o exemplo seja 
estendido para todas as cidades 
brasileiras.

O senador Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE) retirou o co-
mando que exigia que o pedestre 
esperasse por outras pessoas para 
atravessar vias de grande fl uxo. O 
senador considerou que, nessas 
vias, podem ser adotadas medi-
das como semáforo, passarela ou 
mesmo a alocação de agente de 
trânsito nos períodos mais críticos.

O projeto tem como relator o 
senador Valdir Raupp (PMDB-
-RO). Para ele, o gesto do pedes-
tre é um caso de “ganha-ganha”, 
isto é, os motoristas têm uma 
percepção mais clara da intenção 
dos pedestres em atravessar as 
pistas, e estes, por conta dessa 
maior visibilidade, têm mais segu-
rança nas travessias. “A proposi-
ção é de simples aplicação e não 
incorre, necessariamente, em 
desembolso direto de recursos 
públicos, item de fundamental 
relevância ante à aguda crise 
fi scal que o País atravessa”, ar-
gumentou (Ag.Senado).

As unidades de saúde, em todo o país, vão oferecer 668 cirurgias 

em 16 especialidades.

Hoje (31), 39 hospitais uni-
versitários federais participam 
do 2º Mutirão Nacional da 
Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh). A 
previsão é que sejam disponi-
bilizados mais de 8 mil proce-
dimentos via SUS em um único 
dia – o equivalente ao dobro 
de atendimentos realizados 
na primeira edição do mutirão.

De acordo com a Ebserh, as 
unidades de saúde, espalhadas 
em todas as cinco regiões do 
país, vão oferecer 668 cirurgias 
em 16 especialidades, 4,8 mil 
exames em 31 especialidades, 
3,4 mil consultas referentes a 30 
especialidades, além de 167 ati-
vidades educativas. O objetivo 
é reduzir a demanda reprimida 
nas unidades e na rede do SUS.

Apenas no Hospital Universitá-
rio Onofre Lopes, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
serão realizadas 100 cirurgias 
oftalmológicas, 1.200 avaliações 
em tireoide e 200 atendimentos 
oftalmológicos, além de ações 
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Crise e violência fecham quase 4 mil 
estabelecimentos no Rio em 2017

A crise econômica e a violência responderam pelo fechamento de 3.950 estabelecimentos comerciais 
no estado do Rio de Janeiro, no primeiro trimestre deste ano, que representa alta de 31,8% em relação 
ao mesmo período de 2016, quando 2.996 estabelecimentos fecharam as portas

bom para os comerciários. Mas 
é um dinheiro que está sendo 
investido para conter violência 
e é uma soma importante”, 
lamentou. Para o presidente 
do CDL-Rio, fi ca evidente que 
o problema da insegurança 
afeta muito a economia, por-
que além dos assaltos a lojas 
e arrombamentos, o assalto ao 
consumidor também afasta as 
pessoas das ruas. 

“Diminui o faturamento, as 
vendas das lojas. Isso tem pre-
judicado muito o comércio e, 
consequentemente, a economia 
como um todo”. Além da crise 
econômica que persiste no 
país e do desemprego, Aldo 
Gonçalves indicou que a falta 
de segurança também provoca 
queda nas vendas, contribuindo 
para o fechamento de muitas 
lojas. De acordo com a pesqui-
sa, do total de R$ 1,2 bilhão 
investidos na segurança dos 
estabelecimentos comerciais, 
62% (R$ 744 milhões) foram 
aplicados na contratação de 
segurança privada e vigilantes 
(ABr).

alarmes, contratação de seguro 
e seguranças, colocação de 
grades, blindagem de portas 
e reforço de vitrines. Foram 
ouvidos 750 lojistas, dos quais 
150 já tiveram seus estabele-
cimentos furtados, assaltados 
ou roubados. Crescimento de 
20% na comparação com o ano 
passado.

Segundo Aldo Gonçalves, o 
dinheiro gasto com segurança 
pelos lojistas poderia estar 
gerando empregos: “Se esses 
recursos fossem aplicados para 
abrir novas lojas, isso geraria 
empregos, geraria novos im-
postos, ajudaria a economia. 
Ou, então, em treinamento 
de pessoal, capacitação, seria 

Cidades passam de estado de 
calamidade para emergência

Jurema, Lagoa dos Gatos, Pri-
mavera, Quipapá, Sirinhaém, 
Tamandaré e Xexéu. Ambos 
os decretos valem por 180 dias.

De acordo com o site do Mi-
nistério da Integração Nacional, 
a situação de emergência é 
decretada em razão de desastre 
menos graves, quando a capaci-
dade de resposta do município 

atingido não é superada, mas 
requer ajuda complementar 
do estado ou da União para 
as ações de socorro e de 
recuperação. Já o estado de 
calamidade é utilizado quando 
é necessário o auxílio direto do 
estado ou da União por causa 
da magnitude do desastre 
(ABr).

Mutirão vai realizar mais de
8 mil atendimentos pelo SUS

antitabagismo e acolhimento das 
mães de crianças com microce-
falia. O presidente da entidade, 
Kleber Morais, acredita que o 
evento busca a melhoria do sis-
tema público de saúde.

“O mutirão mostra a relevân-
cia dos hospitais universitários 
federais para o usuário do SUS. 
É nosso papel oferecer atendi-

mento a quem precisa, além de 
apoiar o ensino, a pesquisa e 
inovação tecnológica”. Dados 
da Ebserh indicam que, na 
primeira edição do mutirão, 
foram realizados 3.649 aten-
dimentos em 22 estados e no 
Distrito Federal, incluindo 664 
cirurgias, 879 consultas e 2,1 
mil exames (ABr).

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) apresentou 
requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado para convidar o deputado federal 
afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) a prestar 
esclarecimentos sobre a proposta de intermediação e 
defesa de interesses da empresa JBS junto ao Cade.

Segundo Requião, foi amplamente noticiado pelos 
veículos de comunicação que o grupo JBS tem uma 
termelétrica em Cuiabá e tinha interesse na solução 
de um processo no Cade, onde a empresa questionava 
a preferência da Petrobras na compra do gás natural 
da Bolívia. “Como o assunto é de extrema relevância 
e tem impacto signifi cativo no sistema de defesa da 
concorrência e do patrimônio público, entendo ser 

urgente que esta comissão ouça os atores envolvidos 
no caso para subsidiar a atividade legislativa”, disse 
o senador.

Requião afi rmou ainda ser estranho o fato de o 
principal assessor do procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, ter deixado o Ministério Público Fe-
deral para ser advogado assessor de uma denúncia 
premiada. “Isso seria mais ou menos como se o nosso 
senador Ricardo Ferraço abdicasse do cargo agora, 
depois de ser relator da reforma trabalhista, para ser 
o advogado assessor da advocacia do trabalho da CNI. 
Então eu acho que essa oitiva seria muito interessante 
para o processo legislativo e o esclarecimento desses 
fatos”, afi rmou (Ag.Senado).

Requião quer ouvir Loures sobre caso JBS e Cade
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Fomento, inovação
e competitividade

Que o brasileiro é um 

povo criativo, todos 

sabem. Mas se benefi ciar 

dessa criatividade para 

gerar um país mais 

competitivo é o que 

precisamos aprimorar

Empresas que se des-
tacaram quanto a sua 
criatividade foram fo-

mentadas por um ambiente 
de negócios propício para sua 
atividade, gerando produtos 
inovadores e se tornando 
referências mundiais, como o 
Facebook e Instagram, ambos 
com brasileiros na concepção 
de seus projetos. Para termos 
um país mais competitivo, 
precisamos dar mais voz aos 
empreendedores criativos, que 
acreditam em um projeto e 
correm atrás para serem os pri-
meiros em mercados globais. 

Para que isso ocorra, pre-
cisamos fomentar serviços e 
produtos pioneiros para que 
estejam no mercado e sejam 
competitivos. O fomento por 
meio de recursos fi nanceiros, 
relacionamento e gestão faz 
com que as empresas acelerem 
a sua curva de crescimento, 
ganhando tempo precioso em 
um mercado competitivo, onde 
estar à frente fará a diferença 
para nos tornarmos referência.

O Brasil precisa criar con-
dições para que existam mais 
fundos de investimentos em 
venture capital (Venture Fun-
ds), que façam as apostas em 
ideias, serviços e produtos 
inovadores, desde a fase inicial.

Isso pode ser feito com pou-
cos ajustes na Lei do Bem para 
que as empresas benefi ciadas 
possam aplicar seus recursos 
em Venture Funds fomen-
tando empresas brasileiras 
nascentes, com a aquisição 
de quotas, ações ou notas de 
débito conversíveis.

A ABES tem trabalhado nes-
tes aspectos, demonstrando a 

importância de se fomentar a 
inovação para termos um Brasil 
mais competitivo. As agências 
de fomento, como BNDES, 
FINEP, CNPq e FAPs estão bus-
cando um caminho, conhecem 
a importância desse tema, mas 
ainda precisamos aperfeiçoar, 
ter mais recursos e correr mais 
riscos. Hoje, as garantias exigi-
das das mentes criativas são in-
compatíveis com o mercado do 
conhecimento, com empresas 
nascentes e muito boas ideias 
morrem pela falta de fundos, 
quando já estão quase lá.

A legislação brasileira com 
foco em inovação está sendo 
aperfeiçoada para que este-
jamos atualizados e competi-
tivos, com o Governo recupe-
rando seu papel de indutor da 
inovação. Sabe-se que países 
que investem em inovação 
estão entre as principais po-
tências mundiais. O retorno do 
investimento feito em empre-
sas inovadoras se dá na forma 
de impostos, empregabilidade, 
desenvolvimento regional e 
principalmente na formação 
de quadros gerenciais voltados 
para a inovação e criatividade.

Países membros da OCDE 
(Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico) têm buscado 
investir em inovação por meio 
do incentivo fi scal, sendo esta 
uma tendência mundial. O 
Brasil precisa fomentar para 
sair da crise, crescer e gerar 
competitividade. Por meio de 
pequenos aperfeiçoamentos, a 
Lei do Bem e a Lei de Informá-
tica podem e devem contribuir 
para a geração de novos pro-
dutos e serviços, com novas ou 
antigas empresas, fomentando 
o empreendedorismo e intra-
-empreendedorismo.

(*) - É diretora de Inovação e Fomento 
da Associação Brasileira das Empre-
sas de Software; membro do Comitê 
de Startups do MCTIC; e Presidente 

da Câmara de Tecnologia e Inovação 
da FecomercioSP (www.abes.org.br).

Jamile Sabatini Marques (*)

A - Feira de Cachaça 
Entre os próximos dias 8 e 11,  no Expominas, Belo Horizonte recebe 
a maior e mais importante feira de cachaça do mundo. Considerada a 
vitrine mundial da bebida, o evento comemora 20 anos de atividades. 
Com um público total de mais de 2 milhões de visitantes ao longo de duas 
decadas, a Expocachaça recebe produtores de todo o país, apresentando 
diversas marcas da bebida para comercialização. Destaque é a 11ª. edição 
do Brasil Bier, festival que acontece dentro da feira e que apresenta as 
principais microcervejarias do cenário nacional. Contará também com a 
6ª Avaliação com Degustação às Cegas e Classifi cação das Cachaças dos 
Expositores. Mais informações: (www.expocachaca.com.br). 

B - Wine Bike 
Entre os dias 17 e 19 de novembro, acontece o Wine Bike - Desafi o Vale 
dos Vinhedos 2017 - que movimentará a cidade de Bento Gonçalves, na 
Serra Gaúcha. Será a primeira prova de mountain bike na região, unindo 
competição e enoturismo, com os organizadores criando o conceito de 
Lojas Amigas do Wine Bike. Uma parceria que está voltada para lojas 
de bike de todo o País que tenham interesse em associar sua marca ao 
evento, por meio de apoio e divulgação, visando estimular o movimento 
ciclístico e as provas de MTB. As lojas Amigas do Wine Bike serão citadas 
no site ofi cial do evento (www.winebikebrasil.com.br). Também poderão 
fazer inscrições de grupos de bike interessados em participar do evento. 

C - Dia Mundial Sem Tabaco
A Volkswagen Financial Services, maior fi nanceira de montadora do país, segun-
do ranking do Banco Central, em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, 
celebrado (hoje) em 31 de maio, dará início à ação “Abandone o Consumo do 
Tabaco”. A iniciativa promove a saúde ocupacional, incentivando os colabo-
radores a abandonarem o vício com parte dos medicamentos do tratamento 
subsidiado pela empresa. Segundo a OMS, o tabagismo é considerado a maior 
causa de morte evitável do mundo e mais de 50 doenças são relacionadas 
ao consumo do tabaco. Somente no Brasil, 200 mil pessoas morrem todos 
os anos devido ao tabagismo, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer.

D - Economia Solidária
Em tempos de crise econômica muitas são as incertezas de investimen-
tos e de condições adequadas de trabalho, mas  a economia solidária é 

uma forma diferente de pensar, fomentar a produção e movimentar as 
fi nanças e os meios de produção de um grupo ou de várias comunidades. 
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP (ITCP) 
ministra gratuitamente nos próximo dias 2 e 3, a ofi cina gratuita Intro-
dução à Economia Solidária: Autogestão e Viabilidade Econômica. Para 
participar, os interessados devem fazer inscrição online pelo formulário 
(https://goo.gl/forms/EiqaT9eTsQn4monb2). A ofi cina é aberta ao público, 
mesmo sem vínculo com a USP.

E - Semana dos Desnamorados
Dia dos namorados chegando e você não quer passar ele segurando vela? 
O Boteco Todos os Santos, localizado na Vila Madalena (Rua Aspicuelta, 
585), preparou uma semana pra cupido nenhum botar defeito. A partir 
de quarta-feira (7), até o sábado (10), o bar conta com uma programa-
ção especial perfeita para quem ainda não achou o seu par. Com clima 
descontraído e ambiente de paquera, além do atendimento diferenciado 
e música ao vivo de qualidade, o bar traz como novidade para a ocasião 
o drink “poção do amor”. Feito de vodka, suco de cranberry e limão, 
a bebida de tom avermelhado promete ajudar na conquista daquele 
ou daquela crush. Saiba mais em (www.botecotodosossantos.com.br).

F - Moda e Cultura Plus Size 
Um dos maiores eventos de moda plus size do Brasil está de volta. Desta 
vez, quem veste acima do 46 vai encontrar peças de modelagens modernas, 
estampas atuais e vários estilos nos 49 expositores que levarão ao evento 
suas criações para a estação mais fria do ano. O Pop Plus acontece nos 
próximos dias 10 e 11, das 11h00 às 20h00, no Club Homs (Av. Paulista, 
735). A novidade desta edição é a participação de seis marcas pela primeira 
vez, sendo que uma delas, a Maneka, vem de Alagoas. Também estreiam 
Madee e Psil Plus, a gaúcha Tricot Boots, fabricante de botas e acessórios 
em tricô, e as cariocas Lolla, com sua moda jovem, e a Abicatori, com 
suas bolsas de design exclusivo produzidas de forma artesanal. Veja as 
atividades em: (www.facebook.com/popplusbr).

G - Cantora Charli XCX 
Os shows do 21º ‘Cultura Inglesa Festival’ acontecem no dia 11 de 
junho, no Memorial da América Latina. Quem quiser conferir as 
apresentações gratuitas da inglesa Charli XCX e da cantora brasi-

leira Karol Conka deve retirar os ingressos pela internet a partir do 
próximo dia 30. Os ingressos estarão disponíveis em: (http://www.
livepass.com.br/event/21-cultura-inglesa-festival/). Além da Charli e 
Karol, também se apresentam banda Staff Only, formada por profes-
sores e funcionários da Cultura Inglesa, que tem repertório variado, 
desde os clássicos dos anos 80 até os hits britânicos da atualidade e 
a estreante Soul Prime, banda de pop e pop rock formada por alunos 
da Cultura Inglesa da unidade de Joinville.

H - Cadáveres em Aulas de Anatomia
Os cursos de medicina e de veterinária de São Paulo serão os pri-
meiros no Brasil a utilizar modelos sintéticos (humano e canino) 
em aulas de anatomia, fornecidos pela empresa brasileira Csanmek, 
especializada em sistemas e soluções para o mercado educacional. 
A aquisição segue a tendência mundial de eliminar o sacrifício de 
animais e o uso de cadáveres em salas de aula. Chamados de Syndaver 
Human e Syndaver Canine, o humano e o cachorro sintético serão 
utilizados para simulações cirúrgicas e treinamentos de habilidades 
nos cursos de formação médica e veterinária. Os modelos são desen-
volvidos com textura e densidade similar às estruturas anatômicas 
reais, permitindo a realização de cirurgias, e demais procedimentos. 
Saiba mais em (http://www.csanmek.com).

I - Workshop sobre BIM
A Royal Institution of Chartered Surveyors, líder mundial na qua-
lifi cação profi ssional nas áreas de terras, terrenos, propriedades 
e construções, apresenta, no próximo dia 27, um workshop sobre 
BIM (Building Information Modeling) sob a orientação de Marcus 
Granadeiro, CEO do Construtivo, companhia de TI com DNA de 
engenharia. O curso objetiva abordar os principais conceitos, as 
tendências globais e a aplicação no mercado, especialmente no Reino 
Unido, onde a metodologia é amplamente utilizada, sendo, inclusive, 
regulamentada pelo Governo. No Brasil, existe a intenção de replicar 
o sucesso do modelo londrino a partir de acordo de cooperação com 
Reino Unido para uso do BIM no poder público. Outras informações: 
(http://www.construtivo.com/).

J - Espaço de Convivência 
Que tal descansar, ler um livro, conversar com amigos, tranquilamente 
e com conforto, em plena Faria Lima? Agora isso é possível para os 
usuários e visitantes do Pátio Victor Malzoni. Trata-se de um espaço de 
convivência a céu aberto no vão central entre as duas torres do edifício, 
considerado um dos marcos da arquitetura de São Paulo. O prédio, que 
já é conhecido por suas ações focadas na qualidade de vida dos usuários, 
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, se inspirou em parques 
da Nova Zelândia e decidiu implantar este conceito na maior cidade do 
País. A ideia é tornar cada vez mais o empreendimento humanizado e 
preocupado com o bem-estar de seus usuários e visitantes.

A - Feira de Cachaça 
Entre os próximos dias 8 e 11,  no Expominas, Belo Horizonte recebe 

uma forma diferente de pensar, fomentar a produção e movimentar as 
fi nanças e os meios de produção de um grupo ou de várias comunidades. 
A Inc badora Tecnológica de Cooperati as Pop lares da USP (ITCP)

A avaliação sobre a situação corrente reage há três meses 

consecutivos e sustenta, desta forma, o avanço

da confi ança em maio.

Em comparação a maio 
do ano passado, a alta 
chegou a 13,9 pontos. 

Os dados fazem parte da 
Sondagem do Setor Serviços 
divulgados ontem (30) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getulio Vargas, e 
revertem parcialmente a queda 
do indicador de 1,1 ponto no 
mês passado.

Os economistas da instituição 
ressaltam o fato de que avanço 
da confi ança dos Serviços em 
maio de deu de forma concen-
trada setorialmente, uma vez 
que apenas 5 das 13 atividades 
pesquisadas acompanharam o 
movimento, mas não detalha-
ram quais são as atividades. 
Houve melhora da percepção 
sobre a situação atual e piora 
das expectativas, assim como 
já havia ocorrido no mês ante-
rior. O Índice de Situação Atual 
(ISA-S) subiu 1,3 ponto, para 
77,9 pontos, mas o Índice de 
Expectativas (IE-S) recuou 0,4 
ponto, para 91,7 pontos. 

Para o consultor da FGV 

Usado para reajustar aluguéis, o IGP-M acumula

1,57% em 12 meses.

O Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M) apresentou 
variação negativa de 0,93% em 
maio, após um recuo de 1,10% 
em abril e uma alta de 0,82% 
em maio do ano passado. No 
acumulado desde janeiro, a 
taxa caiu 1,29%. Já em 12 
meses, há uma elevação de 
1,57%, resultado que serve 
de base para o cálculo da 
renovação dos contratos do 
aluguel e para outros tipos de 
contratos.

A pesquisa foi feita pelo Ibre 
da FGV com base na variação 
de preços coletados entre 21 
de abril e 20 de maio em três 
componentes: o Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo (IPA) 
com recuo de 1,56% ante uma 
queda de 1,77%; o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) 
que passou de 0,33% para 
0,29% e , em maio, ante 0,33%, 
e o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) com 
alta de 0,13% após uma baixa 
de 0,08% em abril.

No grupo do IPA, a principal 
infl uência para a queda na 
média dos preços partiu das 
commodities (produtos com 
cotação no mercado interna-
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Confi ança de Serviços avança e 
aponta tendência de melhora gradual
O Índice de Confi ança de Serviços (ICS) subiu 0,5 ponto em maio em relação a abril e fi cou em 84,7 
pontos, em uma escala de zero a 200

rou que a principal contribuição 
para a variação do indicador 
que mede o Índice de Situação 
Atual em maio foi dada pelo 
indicador de percepção sobre 
a Situação Atual dos Negócios, 
que subiu 2,7 pontos, para 79 
pontos. Já entre os indicadores 
integrantes do Índice de Expec-
tativas, a maior infl uência veio 
do indicador de otimismo com a 
Tendência dos Negócios nos seis 
meses seguintes, que variou -0,6 
ponto, para 93,6 pontos. 

O indicador de perspectivas 
para o emprego no setor, que 
havia dado sinais de melhora ao 
fi nal do primeiro trimestre, tem 
consolidado, segundo a pesqui-
sa, os ganhos de confi ança no 
segundo trimestre deste ano. 
A diferença em pontos entre 
a proporção de empresas que 
pretendem aumentar o quadro 
de pessoal e a das que preveem 
reduzi-lo nos meses seguintes  
fi cou em -2,5 pontos na média 
trimestral. O resultado é o me-
nos negativo desde fevereiro de 
2015 (-1,2 ponto) (ABr).

Silvio Sales, “os indicadores 
de maio, apoiados sobretudo 
na percepção sobre o ambiente 
corrente de negócios do setor, 
confirmam a tendência de 
melhora gradual da confi ança 
das empresas de serviços”. Ele 
ressalta, ainda, que “a avaliação 
sobre a situação corrente reage 
há três meses consecutivos e 

sustenta, desta forma, o avan-
ço da confi ança em maio”. No 
entanto, o consultor lembra 
“que os resultados deste mês 
não captam inteiramente os 
possíveis efeitos sobre o humor 
empresarial decorrentes do 
recrudescimento da incerteza 
no campo político”. 

O levantamento da FGV apu-

Taxa acumulada que reajusta 
aluguel é de 1,57% em 12 meses

cional) com recuo de 5,26% 
ante uma variação negativa de 
5,22% em abril. Os destaques 
foram minério de ferro (de 
-5,24% para -18,20%), cana-de-
-açúcar (de 0,11% para -3,86%) 
e leite in natura (de 3,68% para 
0,93%).

No período, ocorreu elevação 
da soja (em grão) (-9,38% para 
3,25%); dos bovinos (de -2,79% 
para 0,33%) e, no caso do milho 
(em grão), há um movimento 
de recuperação de preços. A 
cotação deste grão teve uma 

redução média de 6,13%, taxa 
que é bem menos expressiva 
do que a de abril (-14,52%)

Em relação ao IPC, quatro 
das oito classes de despesa 
tiveram decréscimos e a 
principal colaboração foi 
constatada em alimentação 
(de 0,90% para -0,13%). Já o 
INCC indicou uma reversão 
com taxa de 0,13% ante uma 
diminuição de 0,08%, refl etin-
do o custo da mão de obra em 
0,27% após ter apresentado 
estabilidade, em abril (ABr).

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03 de Maio de 2017.
Hora e Local: às 10h00 na sede Social, Avenida Alcântara Machado, nº 906 e 910 - Mooca, CEP:
03102-902, na cidade de São Paulo - SP. Quorum: presentes os acionistas representando a totalidade
do Capital Social. Convocação: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, pelo compareci-
mento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme facultado pelo § 4º. Do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann;
Secretário - José de Souza Junior. Deliberações: Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria,
bem como o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/ 2016, publicados simultaneamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
Jornal Empresas & Negócios em 28 de abril de 2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata em forma sumária, que lida e achada conforme foi assinada por todos os
presentes. - Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann, Secretário - José de Souza
Júnior. Acionistas: Village Participações e Eventos S.A. - pp Andréa Nora Felicitas Gardemann;
Engenho Administração, Empreendimentos, Tecnologia e Participações S.A. - pp Andréa Nora Felicitas
Gardemann. A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 03 de maio
de 2.017. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente, José de Souza Junior - Secretário.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro
sob o nº 233.125/17-6 em sessão de 24/05/2017. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

‘Faço meu 
trabalho’, diz 
Meirelles

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
respondeu “eu faço meu tra-
balho e as agências de classi-
fi cação fazem o delas”, ao ser 
questionado ontem (30), sobre 
o que pensa em relação aos 
alertas recentes de agências 
de classifi cação de risco em 
relação à nota brasileira. Nos 
últimos dias, a Moody’s alterou 
a perspectiva do rating Ba2 do 
Brasil de estável para negativa 
e a Standard & Poor’s colocou 
o rating BB em revisão para 
possível rebaixamento

Segundo o ministro, se for 
dada continuidade à agenda 
econômica, haverá retomada 
da economia e o rating irá 
melhorar gradualmente “Com 
a retomada, acho que o rating 
das agências vai gradualmente 
refl etir isso”, disse Meirelles. 
Para ele, a Moody’s e a S&P 
fi zeram o alerta de que estão 
observando a situação, “como 
devem”. Afi rmou também que, 
observando a economia do 
ponto de vista do mercado, há 
incertezas sim. “Mas do lado 
do mercado, a volatilidade dos 
juros e do câmbio não foi tão 
forte assim”, ponderou (AE).
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Legalidade da taxa de 
conveniência e impressão 
na compra de ingressos

A tarifa é considerada 

abusiva e remunera 

uma conveniência que 

não existe

Os frequentadores de 
shows musicais, espe-
táculos e exposições 

que optam por adquirir os 
ingressos pela internet, têm 
que pagar uma taxa de conve-
niência que pode chegar a 20% 
do valor do ticket adquirido, 
tendo que optar ainda pela taxa 
de entrega dos Correios ou a 
de impressão, cujos valores 
variam de R$ 8,00 a R$ 30,00. 

Normalmente, a opção pela 
compra online se dá pela co-
modidade de não enfrentar fi la 
e resolver tudo sem precisar 
sair de casa, mas a grande 
discussão que cerca o tema é 
sobre a legalidade da cobrança 
adicional. A taxa de conveni-
ência é válida se garantir uma 
vantagem ao consumidor, por 
exemplo, se a entrega for feita 
em casa ou se ele tiver prefe-
rência pela retirada no local 
do evento. 

No entanto, o valor tem sido 
cobrado mesmo nos casos de o 
cliente imprimir o bilhete em 
sua própria casa, utilizando a 
sua própria impressora, ape-
nas pelo fato de ter escolhido 
a internet como o canal da 
compra, que é a citada taxa 
de impressão. 

As empresas que praticam 
essa política geralmente ale-
gam que a comodidade ofere-
cida ao consumidor implica em 
custos, como o da constante 
atualização dos serviços de 
venda e distribuição dos tickets 
e de todo o investimento em 
estrutura que é necessário 
para executar uma operação 

a nível nacional com a devida 
segurança. 

Além disso, elas mantêm 
publicada a informação sobre a 
cobrança, deixando o usuário à 
vontade para escolher a bilhe-
teria ofi cial, em que não há a 
incidência de tarifas extras. Se-
gundo o Procon-MG a cobrança 
dessas taxas caracteriza-se 
como transferência de custos 
internos da empresa para o 
consumidor, impondo a ele 
onerosidade excessiva. 

Dessa forma, a tarifa é con-
siderada abusiva e remunera 
uma conveniência que não 
existe, já que o cliente está 
sendo cobrado por utilizar 
um recurso que já é inerente 
ao serviço prestado pelas 
empresas. 

Corroborando com este pa-
recer, temos o Processo Admi-
nistrativo n.º 0024.15.005625-
7, que foi instaurado pela Pro-
motoria do Consumidor de MG 
através de denúncia, no qual 
foi apurado prática abusiva de 
mercado pela empresa Tickets 
For Fun (que controla 80% do 
mercado de megashows), com 
base no artigo 6º, inciso II e 
art. 39, inciso I e V do CDC, 
aplicando multa no valor de 
R$ 1.734.062,50.

O certo é que mesmo com a 
vantagem de pagar a compra 
em casa, com cartão de crédi-
to, o valor adicional pode não 
compensar a comodidade, já 
que os ingressos, por si só, já 
têm preços bastante altos. 

O recomendado é que o 
consumidor que se sentir le-
sado procure o Procon mais 
próximo e formalize uma 
reclamação. 

(*) - É Diretor de Expansão do grupo 
Souza Novaes Soluções Jurídicas.

Henrique Gobbi (*)

O ex-ministro da Justiça, Os-
mar Serraglio, não aceitou o con-
vite do presidente Michel Temer 
para ocupar o cargo de ministro 
da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União 
(CGU). No último domingo (28), 
Temer anunciou que trocaria o 
comando dos dois ministérios 
e fez o convite a Serraglio, que 
estava no cargo desde março. 
Serraglio assumiria a pasta ocu-
pada por Torquato Jardim que, 
por sua vez, assume o Ministério 
da Justiça.

A assessoria de Serraglio 
divulgou na manhã de ontem 
(30) a carta de recusa enviada 
ao presidente da República, 
na qual também anuncia que 
voltará a ocupar o mandato de 
deputado na Câmara. “Volto 
para a Câmara dos Deputados, 
onde prosseguirei meu trabalho 
em prol do Brasil que quere-

Ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio, disse não.

Fachin separa 
investigação sobre 
Temer e Aécio

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Edson Fachin, de-
cidiu ontem (30) separar as inves-
tigações sobre o presidente Michel 
Temer e o senador afastado Aécio 
Neves, abertas a partir do acordo 
de delação premiada da JBS. Com 
a decisão, o inquérito tramitará de 
forma separada. Todos os acusados 
passaram a ser investigados no 
mesmo processo no STF porque 
foram citados nos depoimentos 
de Joesley Batista, dono da JBS.

As decisões foram motivadas 
por pedidos de desmembramento 
dos inquéritos pelos advogados 
de defesa. Na semana passada, 
em recurso encaminhado ao 
Supremo, após ser afastado do 
mandato por Fachin, os advogados 
de Aécio Neves sustentaram que a 
investigação não deve permanecer 
com o ministro e que a decisão do 
ministro Fachin, relator da Lava 
Jato no Supremo, não poderia ser 
tomada individualmente, mas pela 
Segunda Turma do STF.

De acordo com a defesa de Te-
mer, o presidente deve responder 
aos fatos em um inquérito separado 
porque as condutas imputadas a ele 
não têm relação com as acusações 
contra o senador Aécio Neves e o 
deputado federal Rodrigo Rocha 
Loures (PMDB-PR) (ABr).

A CPI da Funai e Incra 2 
concluiu ontem (30), em 
Brasília, a votação do relatório 
do deputado Nilson Leitão 
(PSDB-MT). O texto-base, 
que prevê o indiciamento de 
67 pessoas, entre lideranças 
comunitárias, antropólogos 
e servidores, foi aprovado 
há duas semanas e mantido 
com a rejeição de sugestões 
de mudanças propostas pela 
oposição.

As lideranças comunitárias 
avaliam que o pedido de in-
diciamento é equivocado e 
visa criminalizar os agentes 
que atuam de forma contrária 
aos interesses econômicos 
do agronegócio. O outro 
destaque não considerado 
pedia que fossem retiradas 
as proposições de reanálise 
de processos de demarcação 
de terras indígenas já reali-
zados pela Funai e o Incra. E 
a supressão da proposta dos 
ruralistas para regulamentar 
o processo de demarcação 
e permitir a desapropriação 
de terras indígenas que não 
estavam ocupadas antes de 
outubro de 1988 e restringir 
a demarcação apenas para 
terras ocupadas.

Índios participam de sessão da CPI da Funai e do Incra.

Projeto de lei  do senador 
Lasier Martins (PSD-RS) altera 
a legislação atual para permitir 
apostas em competições de 
hipismo. Na justifi cativa, Lasier 
ressalta a importância da ini-
ciativa como mecanismo para 
a criação de renda, empregos e 
tributos. O senador afi rma que 
com o declínio de popularidade 
do turfe - atividade em que as 
apostas são permitidas - é ne-
cessário encontrar outras for-
mas de fi nanciamento e apoio 
à criação do cavalo nacional.

“O projeto acrescenta um 
artigo à Lei 7291/1984 para 
legalizar as apostas em compe-
tições de hipismo, que deverão 
obedecer às mesmas regras 
existentes hoje para a atividade 
turfística, inclusive no que toca 
ao papel desempenhado pela 
Comissão Coordenadora da 

Criação do Cavalo Nacional”, 
explica o senador.

Criada em junho de 1968, 
a Comissão Coordenadora da 
Criação do Cavalo Nacional, 
colegiado diretamente subor-
dinado ao ministro da Agri-
cultura, é o órgão responsável 
pela coordenação, fi scalização 
e orientação das atividades de 
criação de cavalos (equideo-
cultura) no país, encarregado 
de coordenar e fi scalizar as 
entidades que realizam com-
petições hípicas.

O projeto está na Comissão 
de Constituição e Justiça, onde 
aguarda designação de relator. 
O texto será votado em decisão 
terminativa na comissão. Se for 
aprovado e não houver recurso 
para deliberação pelo Plenário, 
poderá seguir para a Câmara 
dos Deputados (Ag.Senado).

Senador Lasier Martins (PSD-RS), autor do projeto.

“Se nada der certo, 
os caminhos se es-
treitam: os Correios 

podem ser um departamento 
dentro dos Ministérios das 
Comunicações; podem entrar 
novamente numa pauta de 
privatização”, disse.

Já trabalhadores e depu-
tados defenderam aporte 
do governo para preservar o 
caráter público da empresa 
e empregos e enfrentar as 
mudanças tecnológicas. Se-
gundo Guilherme Campos, 
para tentar superar a crise 
fi nanceira vivida pela empresa, 
os Correios estão entrando nos 
serviços de logística, enco-
menda e comércio eletrônico. 
Destacou, porém, que várias 
empresas concorrem com os 
Correios nessas áreas. “Se não 
tivermos resultado, a empresa 
não terá condições de sobrevi-
ver”, ressaltou. 

O presidente dos Correios 
destacou que a crise foi provo-
cada pelas mudanças tecnoló-
gicas, já que o envio de cartas 
está diminuindo. “Os Correios 
não se prepararam para essa 

Zezé Perrella 
se defende das 
acusações

O senador Zezé Perrella 
(PMDB-MG), usou a tribuna 
para se defender das acusações 
de lavagem de dinheiro que te-
riam sido feitas através de uma 
das empresas de sua família. O 
senador considerou as denún-
cias uma “irresponsabilidade 
total” e afi rmou que, nos áudios 
divulgados pela Polícia Federal 
que o citam, não há referências 
ao termo propina.

Zezé Perrella confi rmou que 
tomou empréstimo da empresa 
ENS, cujo sócio é também conta-
dor do senador, mas declarou que 
nunca se comunicou com o dono 
da JBS — o empresário Joesley 
Batista — nem mesmo por tele-
fone. O senador disse estar certo 
de que os fatos serão esclarecidos 
no decorrer das investigações.

“O Sr. Joesley Batista, que 
agora está passeando em Nova 
York, fi nanciou 2 mil campanhas, 
a minha não, até porque quem 
fez a minha campanha foi o [ex} 
senador Itamar Franco. Então, 
na verdade, eu não tive campa-
nha. E vou conseguir comprovar, 
no decorrer das investigações, 
que eu não tenho absolutamente 
nada a ver com esse episódio. E 
tenho muita confi ança que isso 
vai fi car esclarecido”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Comissão geral para debater a situação de crise na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Foi lançado ontem (30) a 
Frente Parlamentar Mista do 
Combate e Prevenção da Obe-
sidade Infantojuvenil. A ceri-
mônia ocorreu no Salão Nobre 
da Câmara, com a presença de 
parlamentares e representan-
tes de entidades e do governo.

O presidente da frente par-
lamentar, deputado Evandro 
Roman (PSD-PR), disse que 
o grupo deverá atuar no de-
senvolvimento de programas 
e ações efetivas no combate e 
na prevenção da obesidade in-

fantojuvenil, em conjunto com 
escolas e governos municipais 
e estaduais.

“É importante alertarmos a 
população de que estamos nos 
encaminhando para uma epide-
mia. O poder público tem obriga-
ção de atuar de modo a reduzir 
os índices de obesidade por 
meio do diálogo e de ações. Em 
alguns anos, a obesidade poderá 
reverter muitos dos benefícios à 
saúde que contribuíram para o 
aumento da longevidade”, disse 
Roman (Ag.Câmara).

Pe
dr

o 
La

de
ira

/F
ol

ha
pr

es
s

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Geraldo Magela/Ag.Senado

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Presidente dos Correios não 
descarta privatização caso 

empresa continue defi citária
O presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o ex-deputado Guilherme Campos, 
afi rmou, em comissão geral no Plenário da Câmara, ontem (30), que a privatização não é desejo do 
governo, mas disse que, se nenhuma das iniciativas em curso para recuperação da empresa der certo, 
pode ser alternativa

mudança há 15 anos”, disse. 
“Os grandes países o fi zeram, 
mas aqui no Brasil estamos 
correndo contra o tempo”, 
completou. Ele defendeu ainda 
a quebra do monopólio postal 
dos Correios, que, para ele, 
hoje é um ônus para a empresa.

Já o deputado Leonardo 
Monteiro (PT-MG), presiden-
te da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Correios e propo-
nente da sessão, defende que 

os Correios continuem sendo 
uma empresa pública. Segundo 
ele, o Governo Michel Temer 
coloca em prática programa 
de privatizações, que incluiria 
a entrega dos Correios para o 
capital internacional. Para ele, 
a função da empresa pública 
não é ter apenas lucros, mas 
deve ser analisada no contexto 
macroeconômico e de integra-
ção nacional.

O deputado ressaltou que os 

Correios têm 115 mil empre-
gados e promovem a universa-
lidade do serviço postal, com 
preços justos – “dentre as faixas 
mais baixas do mundo” –, além 
de atuarem como regulador de 
mercado no caso dos preços de 
encomendas. Monteiro acres-
centou que os Correios têm 
avaliação extremamente da 
população brasileira. “A popu-
lação não quer a privatização”, 
observou (Ag.Câmara).

CPI da Funai fi naliza trabalhos e 
pede o indiciamento de 67 pessoas

Como em todas as reuniões da 
CPI, os oposicionistas tentaram 
adiar a conclusão dos trabalhos 
da comissão. O deputado Nilto 
Tatto (PT-SP) questionou a 
ausência das alterações pro-
metidas pelo relator na ata da 
última reunião. O presidente 
da comissão, deputado Alceu 
Moreira (PMDB-RS), negou 
os questionamentos e deu 
continuidade à votação. Para 
a deputada Érika Kokay, o 
relatório é “um panfl eto contra 
o povo” e o trabalho da CPI 
representa uma tentativa de 
nova colonização do país pelos 
proprietários rurais. 

O deputado Mauro Pereira 
(PMDB- RS) defendeu o 
relatório e considerou o posi-
cionamento da oposição como 
“demagogia”. A deputada 
Janete Capiberibe (PSB-AP) 
argumentou que os pedidos de 
indiciamento de antropólogos 
mostram a “ideologização” 
do trabalho da CPI. Leitão 
rebateu as críticas dizendo 
que o governo do PT foi o que 
menos demarcou e contribuiu 
para “desaparelhar” a Funai e 
declarou que “quem comete 
crimes tem que responder por 
eles”, em referência aos pedi-
dos de indiciamento (ABr).

Apostas em competições 
hípicas poderão ser 
permitidas em lei

Osmar Serraglio recusa ministério
e retorna à Câmara

mos”, diz a carta. 
Serraglio reassume seu man-

dato na Câmara, pelo PMDB do 
Paraná, que vinha sendo ocu-
pado por seu suplente, Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB-PR), 
ex-assessor especial de Temer 

fl agrado pela Polícia Federal 
(PF) carregando uma mala 
com R$ 500 mil que, segundo 
investigações, foi enviada pelo 
empresário Joesley Batistas, 
dono do frigorífi co JBS, como 
pagamento de propina (ABr).

Combate e prevenção da 
obesidade infantojuvenil
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DYNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF n° 48.147.698/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Balanço Patrimonial para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 - R$

Demonstração do Resultado para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Para os
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016

e 31 de dezembro de 2015 (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2016

Marc Nacamuli - Presidente
Manuel Hilário Pereira Costa - Contador - CRC - 1SP164.671/O-1

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas., os demonstrativos fi nanceiros relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. A DIRETORIA

1. A Companhia está apresentando as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas do exercício encerrado em 31/12/2016. As demonstrações 
contábeis individuais são de responsabilidade da Administração e foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), 
incluindo os dispositivos introduzidos, alterados ou revogados pelas Leis 
11.638/07 e 11.941/09, os Pronunciamentos Técnicos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acordo 
com os princípios de consolidação presentes na legislação societária e na 
instrução 247/96 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2. A Lei n° 
11.638/07, bem como a Lei 11.941/09, foram aplicadas pela entidade e, 
para adoção dessas práticas contábeis e preparação das demonstrações 
contábeis, a Empresa adotou os seguintes procedimentos: 2.1 Disponível: 
Incluem os saldos de caixa e contas correntes bancária. 2.2 Outros ativos 
circulantes e não circulantes: Os ativos são registrados ao valor de custo 
ou de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até 

Controladora Consolidado
Ativo 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Caixa e Equivalente
de Caixa 3.363 1.996 1.831.246 2.285.831
Contas a Receber - - 23.555.811 19.481.568
Estoques - - 15.411.018 13.799.329
Impostos a Recuperar 6.913 6.913 217.115 186.419
Créditos Diversos - - 1.005.863 763.062
Despesas Pagas Antecipadas - - 498.530 539.512
Total do Ativo Circulante 10.276 8.908 42.519.582 37.055.722
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos a Judiciais - - 3.378.007 3.152.387
Partes Relacionadas 1.643.976 1.643.976 12.352.140 8.682.299
Impostos a Recuperar - - 180.436 162.218
Outros Valores a Receber - - 441.974 432.769
Total do Realizável
a Longo Prazo 1.643.976 1.643.976 16.352.556 12.429.674
Permanente
Investimentos 2.879.738 - 110.277 110.277
Imobilizado 16.353.000 9.275.770 104.100.063 61.679.663
Depreciação (736.320) (552.240) (30.034.046) (27.856.799)
Intangível 781 781 963.860 1.821.230
Total do Realizável
a Longo Prazo 18.497.199 8.724.311 75.140.153 35.754.370
Total do Ativo
Não Circulante 20.141.176 10.368.288 91.492.709 48.184.044
Total do Ativo 20.151.451 10.377.196 134.012.291 85.239.766

 Controladora Consolidado
Passivo 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Empréstimos e
Financiamentos - - 15.060.719 12.313.874
Fornecedores - - 9.851.209 6.559.103
Obrigações Sociais
e Previdenciárias 2.736 28.880 5.301.251 9.042.914
Obrigações Tributárias 2.976 3.775 9.558.901 40.189.576
Outras Contas a Pagar - - 1.050.421 857.450
Total do Passivo
Circulante 5.712 32.655 40.822.501 68.962.916
Não Circulante
Instituições Financeiras - - 269.297 255.767
Partes Relacionadas 5.210.862 29.218.825 449.353 -
Obrigações Previdenciárias - - 3.172.039 1.784.255
Obrigações Tributárias - - 74.364.223 33.111.112
Total do Passivo
Não Circulante 5.210.862 29.218.825 78.254.913 35.151.134
Patrimônio Líquido
Capital Social 5.861.886 5.861.886 5.861.886 5.861.886
Ajustes de Avaliação 64.188.703 - 64.188.703 -
Reserva de Reavaliação - 23.904.035 - 23.904.035
Reserva de Lucros 242.383 242.383 242.383 242.383
Prejuízos Acumulados (55.358.094) (48.882.588) (55.358.094) (48.882.588)
Total do Patrimônio
Líquido 14.934.878 (18.874.284) 14.934.878 (18.874.284)
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido 20.151.451 10.377.196 134.012.291 85.239.766

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Receita Operacional
de Vendas - - 143.259.525 150.411.720
( - ) Deduções da
Receita Bruta - - (47.013.397) (48.721.107)
Receita Operacional
Líquida - - 96.246.128 101.690.613
( - ) Custo de Produtos Vendidos - - (74.410.078) (80.055.431)
Lucro Bruto
Operacional - - 21.836.050 21.635.182
( - ) Despesas
Operacionais (164.176) (182.524) (23.348.563) (21.386.716)
Administrativas e Gerais (380.176) (320.524) (16.334.157) (13.360.569)
Comerciais - - (7.230.406) (8.164.147)
Outras Receitas e
Despesas Operacionais
Líquidas 216.000 138.000 216.000 138.000
Lucro (Prejuízo)Líquido
Antes dos Efeitos
Financeiros (164.176) (182.524) (1.512.514) 248.466
Efeitos Financeiros
Líquidos (69.364) (17.197) (7.538.113) (11.161.292)
Despesas Financeiras (69.364) (17.197) (13.285.738) (11.499.668)
Receitas Financeiras - - 5.747.626 338.376
Lucro Líquido
Operacional (233.540) (199.722) (9.050.626) (10.912.825)
Resultado não
Operacional (6.195.643) (10.879.129) - (1.317)
Outras Receitas e
Despesas Operacionais - - - (1.317)
Resultado de Equivalência
Patrimonial (6.195.643) (10.879.129)
Lucro (Prejuízo) Líquido
Antes da Provisão Para
Imposto de Renda (6.429.183) (11.078.851) (9.050.626) (10.914.143)
( - ) Provisão Para Imposto
de Renda e CSLL - - - -
Lucro (Prejuízo) Líquido
do Exercício (6.429.183) (11.078.851) (9.050.626) (10.914.143)
Quantidade de Ações
do Capital Social 51.586.498 51.586.498
Resultado Líquido
por Ação (Em Reais) (0,12) (0,21)

Reservas de Reavaliação
Capital Social Bens Bens da Reserva de Ajustes de Prejuízos Patrimônio

Descrição Integralizado Próprios Controlada Legal Avaliação Acumulados Líquido
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2013 5.861.886 8.821.025 16.527.995 242.383 - (39.996.163) (8.542.873)
Ajuste de Capital - - - - - - -
Realização de Reserva de Reavalização - (176.019) (578.681) - - 754.700 -
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 747.440 747.440
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2014 5.861.886 8.645.006 15.949.314 242.383 - (38.494.022) (7.795.433)
Ajuste de Capital - - - - - - -
Realização de Reserva de Reavalização - (176.019) (514.267) - - 690.286 -
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - - (11.078.851) (11.078.851)
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2015 5.861.886 8.468.987 15.435.047 242.383 - (48.882.588) (18.874.284)
Ajuste de Capital - - - - - - -
Realização de Reserva de Reavalização - (176.019) (511.521) - - 687.540 -
Ajustes de Avaliação - (8.292.969) (14.923.526) - 64.188.703 - 40.972.208
Ajustes ao Lucro (Prejuízos) Acumulados - - - - - (733.863) (733.863)
Prejuízo Líquido Do Exercício - - - - - (6.429.183) (6.429.183)
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2016 5.861.886 0 (0) 242.383 64.188.703 (55.358.094) 14.934.878

 Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Proveniente das Operações
Lucro (Prejuízo)
Líquido do Exercício (6.429.183) (11.078.851) (9.050.626) (10.914.143)
(+/-) Ajustes do
Resultado Líquido
Depreciações e
Amortizações 184.080 184.080 2.177.247 2.203.445
Resultado de Equivalência
Patrimonial 6.195.643 10.879.129 - -
Ajustes ao Lucro
(Prejuízo) do Exercício (733.863) - (5.452.100) (6.026.718)
Resultado Líquido
Ajustado (783.323) (15.642) (12.325.479) (14.737.416)
I - Das Atividades Operacionais
(Aumento) ou Redução
nos Ativos Operacionais - (2.432) (6.171.487) (2.037.923)
Contas a Receber - - (4.074.242) (509.374)
Estoques - - (1.611.688) (1.541.823)
Impostos a Recuperar - (2.432) (30.697) (23.130)
Adiantamentos - - (242.801) 172.552
Créditos Diversos - - (253.042) (567.178)
Despesas Pagas Antecipadas - - 40.982 431.030
Aumento ou (Redução) Nos
Passivos Operacionais (26.943) 19.064 11.753.634 19.354.847
Fornecedores - - 3.292.106 660.247
Obrigações Trabalhistas
e Previdenciárias (26.937) 15.757 (2.353.879) 2.674.732
Obrigações Tributárias (6) 3.307 10.622.436 15.929.778
Contas a Pagar - - 192.971 90.090
Caixa Aplicado nas
Operações (810.266) 991 (6.743.332) 2.579.509
Caixa Líquido Gerado
Pelas Atividades
Operacionais (810.266) 991 (6.743.332) 2.579.509
II - Das Atividades de Investimentos
Créditos com
Partes Relacionadas - 89.437 3.669.841 1.263.804
Aquisições de Bens Imobilizado - - (590.822) 1.439.585
Aquisições ao Intangível - - - 922.663
Caixa Líquido Aplicado nas
Atividades de Investimentos - 89.437 3.079.019 3.626.052
III - Das Atividades de Financiamentos
Ingressos (Líquido das
Amortizações) de Empréstimos - - 2.760.375 (7.556.460)
Débitos com Partes
Relacionadas 811.634 (90.455) 449.353 (357.646)
Caixa Líquido Gerado Pelas
Atividades de
Financiamentos 811.634 (90.455) 3.209.728 (7.914.106)
Aumento (Redução)
no Saldo de Caixa e
Equivalente de Caixa 1.367 (27) (454.585) (1.708.545)
Caixa e Equivalente de Caixa
no Início do Exercício 1.996 2.023 2.285.831 3.994.376
Caixa e Equivalente de Caixa
no Fim do Exercício 3.363 1.996 1.831.246 2.285.831
Aumento (Redução)
no Saldo de Caixa e
Equivalente de Caixa 1.368 (27) (454.585) (1.708.545)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis

a data do balanço. 2.3 Investimentos: Estão registrados ao custo corrigido, 
sendo que os investimentos em Sociedades Controladas e Coligadas 
foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial e compõem 
as Demonstrações Contábeis Consolidadas. 2.4 Imobilizado: Os itens 
componentes do ativo imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações pelo método linear às taxas anuais 
que levam em consideração a vida útil-econômica estimada dos bens. Neste 
exercício, a Empresa promoveu o inventário geral e avaliação dos seus bens 
móveis e imóveis, tanto na Controlada quanto Controladora. A diferença 
apurada entre os valores anteriores e os apresentados nesta avaliação 
foram incorporados aos próprios bens. Os detalhes desse procedimento 
estão informados na Nota 4. 2.5 Outros passivos circulantes e não 
circulantes: Estão registrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias auferidas até a data do balanço. Com relação ao passivo 
tributário, a Controlada Dyna Indústria e Comércio Ltda., optou por efetuar 
a adesão ao Refi s 2014, nos termos da Lei 12.996/2014, se benefi ciando 
dos descontos nos juros e multas, além do prazo de parcelamento e, assim, 
equalizou grande parte desse passivo. Os saldos foram consolidados 
pelos órgãos federais, e a adesão ratifi cada, nos exercícios 2015 e 2016, 
e os efeitos dessa operação estão demonstrados nos saldos do Balanço 
Consolidado da Companhia, sendo que aqueles que afetam o resultado 
(descontos de juros e multas), foram refl etidos diretamente na Controladora 
através da equivalência patrimonial, nos exercícios de 2015 e 2016. Além 
disso, a Controlada conseguiu, junto à Justiça Federal, especifi camente na 
3ª Vara Federal de Guarulhos, acordo para pagamento do passivo tributário 
inscrito na Dívida Ativa da União, vinculados à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, em parcelas mais acessíveis. Este acordo, homologado 
em 13/06/2016, prevê a penhora de parte do Faturamento Bruto Mensal 
da Companhia até a cobertura total da dívida, conforme demonstrado a 
seguir:  -1,2% do Faturamento Bruto mensal do exercício de 2016; -1,5% 
do Faturamento Bruto mensal do exercício de 2017; -1,8% do Faturamento 
Bruto mensal do exercício de 2018 e -2,0% do Faturamento Bruto mensal 
do exercício de 2019 e posteriores. Com este acordo, a Empresa conseguiu 
a equalização total de seu passivo tributário acumulado. 2.6 Apuração do 
resultado: As receitas e despesas foram apuradas pelo regime contábil 
de competência. 2.7 Provisão para imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda do exercício é calculado com a alíquota de 
15%, aplicada sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% 
sobre o lucro excedente a R$ 240.000,00. A contribuição social sobre o 
lucro é calculada com a alíquota de 9% aplicada sobre o lucro tributável. 3. 
Estoques: Em 30/04/2016, a Empresa promoveu um inventário geral dos 
estoques de sua Controlada Dyna Indústria e Comércio Ltda., em virtude da 
implantação do sistema de gestão integrada TOTVS-Protheus. O sistema 
anterior se mostrava defi citário no que diz respeito ao controle dos estoques, 
principalmente o estoque de produtos em processo, e da produção, 
gerando muitos controles manuais paralelos, o que acabava resultando em 
divergências nos saldos fi nais. A partir da implantação do novo sistema, 
os controles tornaram-se mais efi cazes, minimizando as divergências nos 
saldos. O resultado desse levantamento apontou uma divergência de R$ 
5.901.078,68, valor esse lançado contabilmente como Ajuste de Inventário, 
a débito de Custos dos Produtos Vendidos e crédito de Estoques, na 
Controlada. Tal lançamento refl etiu na Controladora através da equivalência 
patrimonial apurada no período. 4. Imobilizado: Neste exercício, a Empresa 
realizou um inventário geral dos bens móveis e imóveis que compõem seu 
patrimônio, acompanhado de uma avaliação, tanto de valor quanto de vida 
útil destes bens. A empresa contratada para efetuar este levantamento 
foi a Lautec Engenharia & Consultoria Ltda, CNPJ 03.014.670/0001-55, 
empresa essa ofi cialmente credenciada para efetuar esta avaliação. Os 
Laudos foram emitidos em Dezembro/2016 e assinados por engenheiros 
devidamente registrados no CREA. Este levantamento foi efetuado com 
base nos procedimentos estabelecidos pela ABNT-Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. Tal análise foi realizada, também, na Controlada e abaixo 
seguem comparativos dos valores registrados antes do levantamento e 
após a avaliação. Os ajustes decorrentes desta avaliação foram registrados 
no Patrimônio Líquido, sob a rubrica de Ajustes de Avaliação, tanto na 
Controlada quanto na Controladora. A diferença entre os valores anteriores 

e atuais dos bens foram incorporadas aos próprios bens, registrados na 
rubrica de Ativo Imobilizado. O refl exo do resultado da avaliação apurada na 
Controlada foi lançado no grupo de Investimentos, em rubrica específi ca, na
Controladora, em contrapartida ao Patrimônio Líquido, na conta de Ajustes 
de Avaliação.
Na Controladora (R$): Saldo Saldo Após
Descrição Anterior Avaliação Diferença
Terreno 4.673.770 11.016.000 6.342.230
Edifícios e Edifi cações 4.602.000 5.337.000 735.000
Total do Imobilizado 9.275.770 16.353.000 7.077.230

Na Controlada (R$): Saldo Saldo Após
Descrição Anterior Avaliação Diferença
Terreno 9.300.695 18.690.000 9.389.305
Edifícios e Edifi cações 11.101.000 13.073.000 1.972.000
Instalações Industriais 107.122 107.122 0
Máquinas e Equipamentos 13.391.420 20.624.367 7.232.947
Ferramentas 15.996.523 31.345.426 15.348.903
Móveis e Utensílios 1.054.746 1.667.019 612.273
Veículos 165.491 241.508 76.018
Equipamentos de informática 662.036 783.719 121.683
Direito de Uso de Software 1.788.256 963.079 -825.177
Direito de Uso de Telefones 32.974 0,00 -32.974
Imobilizado em Andamento 1.214.902 1.214.902 0
Total do Imobilizado 54.815.164 88.710.142 33.894.978
5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social, no montante
de R$ 5.861.886, totalmente integralizado, está representando por
51.586.498 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) Reservas 
de reavaliação: Conforme mencionado na Nota 4, em 2016 a Empresa 
promoveu um inventário geral e avaliação dos seus bens móveis e imóveis 
e o resultado desta avaliação foi adicionado ao valor de cada um dos itens 
que compõem o Ativo Imobilizado, em contrapartida ao Patrimônio Líquido,
na rubrica de Ajustes de Avaliação. O saldo remanescente de Reavaliações
anteriores, no valor de R$ 23.216.494,89, foi também transferido para esta
rubrica. 6. Resultado Consolidado: A diferença entre o prejuízo líquido do 
balanço consolidado com o prejuízo líquido da controladora está abaixo
identifi cada:
 2016 - R$ 2015 - R$
Lucro (Prejuízo) líquido da controladora (6.429.183) (11.078.851)
Efeitos de equivalência patrimonial decorrente de movimentação do 
patrimônio líquido não originada do resultado da:
- Dyna Indústria e Comércio Ltda. (2.621.443) (164.708)
Resultado líquido consolidado (9.050.626) (10.914.143)
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POLÍTICA DE PREMIAÇÃO
Empresa pode instituir prêmio por produtividade apenas um setor da 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, A REMUNERAÇÃO DOS 
ADICIONAIS, TEM QUE SER CONSIDERADA NA COMPOSIÇÃO PARA 
CÁLCULO DE MÉDIA PARA AVISO PRÉVIO, 13º, FÉRIAS, ETC?

Esclarecemos que o adicional de periculosidade ou insalubridade é con-
siderado para todos os efeitos, assim, deve ser considerado no cálculo 
de férias, 13º salário e aviso prévio. Base Legal – Art.142,§5º da CLT.

AVISO PRÉVIO DENTRO DA DATA BASE
Funcionário que começa a cumprir o aviso prévio trabalhado dentro 
dos 30 dias que antecedem a data base da categoria e termina no mês 
do dissídio, terá direito a receber a indenização adicional? Saiba mais 
acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OMITIU A GRAVIDEZ NA ADMISSÃO
Funcionária omitiu gravidez na admissão, pode ser demitida no tér-
mino do contrato de experiência? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA OU SALÁRIO MATERNIDADE 
É CONTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA?

Informamos que são contados como tempo de contribuição o período 
em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença e salário-mater-
nidade. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.60.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E A CIPA
Funcionário afastado por auxílio doença foi concedido aposentadoria 
por invalidez, pode ser demitido. Sobre a CIPA, o número considerado de 
funcionários é por CNPJ? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECONTRATAR ESTAGIÁRIO
Empresa pode recontratar estagiário, após um ano de intercambio fora 
do País? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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WPP INTELIGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em constituição)

Ata da Assembleia de Constituição Realizada em 15/10/2014
Local, Data e Horário: 15/10/14, 11 hs, na sede. Composição da Mesa: Presidente: Roberto Belizário. Secretário: Luiz Augusto Teixeira 
Leite.Presença: Totalidade. Resumo das Deliberações: 1 Aprovou a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação “WPP 
Inteligência Participações S.A.”, cujo objeto será a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. A Companhia 
terá o capital social de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão 
de R$ 1,00 por ação, conforme se verifica no boletim de subscrição. 2 Aprovou o boletim de subscrição da totalidade do capital social, o 
qual faz parte integrante desta ata como Anexo I, e o projeto do Estatuto Social constituída, o qual faz parte integrante desta ata como 
Anexo II. 3 Aprovou a eleição dos Srs. Roberto Belizário, RG nº 4.275.157 SSP/SP e CPF/MF nº 093.867.188-04, e Luiz Augusto Teixeira 
Leite, RG nº 8.780.562-5 SSP/SP e CPF/MF nº 011.803.338-70, ambos para os cargos de Diretores, sem qualquer designação específica, 
com mandato de 2 anos, ficando estabelecido que a Diretoria será composta somente por estes membros. A remuneração anual global 
dos Diretores será de R$ 1.000,00 para o ano de 2014. Documentos Arquivados na Sede Social: Boletim de Subscrição, Termos de 
Posse dos Diretores Eleitos e Estatuto Social. 7. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/10/2014. Roberto Belizário-Presidente e Luiz 
Augusto Teixeira Leite-Secretário. Acionistas: por Bates Latin America Holdings Ltda.-Roberto Belizário; por WPP do Brasil – Participações 
Ltda.-Luiz Augusto Teixeira Leite. Diretores eleitos: Roberto Belizário e Luiz Augusto Teixeira Leite “Estatuto Social da WPP Inteligência 
Participações S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro e Duração - Artigo 1º A WPP Inteligência Participações S.A. (a “Companhia”) 
é uma sociedade por ações fechada, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 
2º A Companhia tem sede e foro jurídico em São Paulo-SP, na Rua Mário Amaral, 50, sala N, parte, Paraíso, CEP 04002-020. § Único  
Mediante deliberação da Assembleia, a Companhia poderá abrir filiais, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no exterior. Artigo 3º O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º A Companhia tem por objeto social a participação em 
outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Capítulo III - Capital Social e Ações - Artigo 5º O capital social da Companhia 
é de R$ 1.000,00, totalmente subscrito, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º Cada ação 
ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia. Capítulo IV - Assembleia - Artigo 7º A Assembleia 
reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando for do interesse social 
ou exigido por lei. § 1º A Assembleia será convocada por qualquer Diretor, observadas as demais disposições legais. A Assembleia a que 
comparecerem todos os acionistas será considerada regular, ficando dispensadas as formalidades previstas em lei. § 2º A Assembleia 
será presidida por um representante dos acionistas escolhido entre os presentes, ao qual caberá a designação do secretário. Artigo 8º As 
deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos, exceto para as matérias em que haja quorum superior estabelecido por 
lei. Capítulo V - Administração - Artigo 9º A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 2 membros, sem designação 
específica. § 1º A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia. § 2º As deliberações da Diretoria constarão de 
atas lavradas e assinadas nos livros próprios da Companhia. § 3º Os Diretores serão eleitos e terão as designações e as atribuições que 
lhe forem fixadas pela Assembleia, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 10 Na vacância ou impedimento permanente de 
um Diretor, compete à Assembleia nomear o seu substituto, o qual completará o prazo de gestão do Diretor que vier a substituir. § Único 
O cargo de Diretor será considerado vago caso o Diretor deixe de exercer suas funções por 30 dias consecutivos sem justa causa. Artigo 
11 As reuniões da Diretoria serão realizadas sempre que exigido pelo interesse social. § Único A reunião da Diretoria será convocada 
por escrito, por qualquer Diretor, mediante carta registrada encaminhada ao outro Diretor com, pelo menos, 5 dias de antecedência em 
primeira convocação e 3 dias de antecedência, em segunda convocação, informando a data, a hora e o local da reunião e a respectiva 
ordem do dia. A convocação para a reunião da Diretoria torna-se dispensável quando todos os Diretores estiverem presentes. Artigo 12 
A Companhia será representada e será considerada obrigada: (a) pela assinatura individual de qualquer Diretor; ou (b) pela assinatura 
conjunta de 2procuradores, de acordo com os poderes que lhes forem conferidos nos respectivos instrumentos de mandato. § 1º As 
procurações outorgadas pela sociedade serão sempre assinadas Por um Diretor. Exceto pelas procurações outorgadas a advogados 
para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, todas as procurações terão prazo de vigência determinado 
e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. § 2º Os Diretores e os procuradores são proibidos de conceder qualquer tipo de 
garantia em nome da Companhia, em favor de acionistas ou de terceiros, sob pena de invalidade, exceto em favor de suas sociedades 
controladas, controladoras ou sob controle comum. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 13 A Companhia terá um Conselho Fiscal 
composto por 3 membros e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente, sendo instalado e eleito na forma da 
lei. Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro - Artigo 14 O exercício social encerra-se em 
31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Do lucro líquido verificado: (a) 5% 
serão destinados à reserva legal, até que esta atinja o limite de 20% do capital social; e (b) o saldo será distribuído como dividendo aos 
acionistas na proporção de sua participação no capital social, conforme deliberação da Assembleia. § Único A Companhia poderá levantar 
balanços intermediários ou intercalares. O lucro líquido verificado nesses balanços terá a destinação deliberada pela Assembleia. Capítulo 
VIII - Liquidação da Companhia - Artigo 15 Em caso de liquidação da Companhia, os procedimentos legais deverão ser adotados e 
observados, devendo a Assembleia nomear um liquidante para administrar a Companhia durante o período de liquidação. Capítulo 
IX - Disposições Finais - Artigo 16 Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 
6.404/76).” Jucesp sob o NIRE nº 3530047218-7 em 30/10/2014. Flavia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício

WPP MÍDIA PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em constituição)

Ata da Assembleia de Constituição Realizada em 15/10/2014
Local, Data e Horário: 15/10/14, 10 hs, na sede. Composição da Mesa: Presidente: Roberto Belizário. Secretário: Luiz Augusto Teixeira Leite. 
Presença: Totalidade. Resumo das Deliberações: 1 Aprovou a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação “WPP Mídia 
Participações S.A.”, cujo objeto será a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. A Companhia terá o capital 
social de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 
por ação, conforme se verifica no boletim de subscrição. 2 Aprovou o boletim de subscrição da totalidade do capital social, o qual faz parte 
integrante desta ata como Anexo I, e o projeto do Estatuto Social constituída, o qual faz parte integrante desta ata. 3 Aprovou a eleição dos 
Srs. Roberto Belizário, RG nº 4.275.157 SSP/SP e CPF/MF nº 093.867.188-04, e Luiz Augusto Teixeira Leite, RG nº 8.780.562-5 SSP/SP 
e CPF/MF nº 011.803.338-70, ambos para os cargos de Diretores, sem qualquer designação específica, com mandato de 2 anos, ficando 
estabelecido que a Diretoria será composta somente por estes membros. A remuneração anual global dos Diretores será de R$ 1.000,00 
para o ano de 2014. 4 Os Diretores eleitos declaram, para os devidos fins, não estar incursos em qualquer crime que os impeça de exercer 
atividade mercantil. Documentos Arquivados na Sede Social: Boletim de Subscrição, Termos de Posse dos Diretores Eleitos e Estatuto 
Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/10/2014. Roberto Belizário-Presidente e Luiz Augusto Teixeira Leite-Secretário. Acionistas: 
por Bates Latin America Holdings Ltda.-Roberto Belizário; por WPP do Brasil - Participações Ltda.-Luiz Augusto Teixeira Leite Diretores 
eleitos: Roberto Belizário e Luiz Augusto Teixeira Leite. “Estatuto Social da WPP Mídia Participações S.A. - Capítulo I - Denominação, 
Sede, Foro e Duração - Artigo 1º A WPP Mídia Participações S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade por ações fechada, que se rege 
por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro jurídico em SP/SP, 
Rua Mário Amaral, 50, sala M, parte, Paraíso. § Único  Mediante deliberação da Assembleia, a Companhia poderá abrir filiais, a qualquer 
tempo, no Brasil e/ou no exterior. Artigo 3º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º A 
Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Capítulo III - Capital Social e 
Ações - Artigo 5º O capital social é de R$ 1.000,00, totalmente subscrito, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor 
nominal. Artigo 6º Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia. Capítulo IV - Assembleia - 
Artigo 7º A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando 
for do interesse social ou exigido por lei. § 1º A Assembleia será convocada por qualquer Diretor, observadas as demais disposições legais. 
A Assembleia a que comparecerem todos os acionistas será considerada regular, ficando dispensadas as formalidades previstas em lei. 
§ 2º A Assembleia será presidida por um representante dos acionistas escolhido entre os presentes, ao qual caberá a designação do 
secretário. Artigo 8º As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos, exceto para as matérias em que haja quorum 
superior estabelecido por lei. Capítulo V - Administração - Artigo 9º A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 
2 (dois) membros, sem designação específica. § 1º A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia. § 2º As 
deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas e assinadas nos livros próprios da Companhia. § 3º Os Diretores serão eleitos e terão 
as designações e as atribuições que lhe forem fixadas pela Assembleia, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 10 Na 
vacância ou impedimento permanente de um Diretor, compete à Assembleia nomear o seu substituto, o qual completará o prazo de gestão 
do Diretor que vier a substituir. § Único O cargo de Diretor será considerado vago caso o Diretor deixe de exercer suas funções por 30 dias 
consecutivos sem justa causa. Artigo 11 As reuniões da Diretoria serão realizadas sempre que exigido pelo interesse social. § Único A 
reunião da Diretoria será convocada por escrito, por qualquer Diretor, mediante carta registrada encaminhada ao outro Diretor com, pelo 
menos, 5 dias de antecedência em primeira convocação e 3 dias de antecedência, em segunda convocação, informando a data, a hora e 
o local da reunião e a respectiva ordem do dia. A convocação para a reunião da Diretoria torna-se dispensável quando todos os Diretores 
estiverem presentes. A Companhia será representada e será considerada obrigada: (a) pela assinatura individual de qualquer Diretor; ou 
(b) pela assinatura conjunta de 2 procuradores, de acordo com os poderes que lhes forem conferidos nos respectivos instrumentos de 
mandato. § 1º As procurações outorgadas pela sociedade serão sempre assinadas Por um Diretor. Exceto pelas procurações outorgadas 
a advogados para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, todas as procurações terão prazo de vigência 
determinado e vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. § 2º Os Diretores e os procuradores são proibidos de conceder qualquer 
tipo de garantia em nome da Companhia, em favor de acionistas ou de terceiros, sob pena de invalidade, exceto em favor de suas sociedades 
controladas, controladoras ou sob controle comum. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 13 A Companhia terá um Conselho Fiscal 
composto por 3 membros e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente, sendo instalado e eleito na forma da 
lei. Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro - Artigo 14 O exercício social encerra-se em 
31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Do lucro líquido verificado: (a) 5% 
serão destinados à reserva legal, até que esta atinja o limite de 20% do capital social; e (b) o saldo será distribuído como dividendo aos 
acionistas na proporção de sua participação no capital social, conforme deliberação da Assembleia. § Único A Companhia poderá levantar 
balanços intermediários ou intercalares. O lucro líquido verificado nesses balanços terá a destinação deliberada pela Assembleia. Capítulo 
VIII - Liquidação da Companhia - Artigo 15 Em caso de liquidação da Companhia, os procedimentos legais deverão ser adotados e 
observados, devendo a Assembleia nomear um liquidante para administrar a Companhia durante o período de liquidação. Capítulo IX 
- Disposições Finais - Artigo 16 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 
6.404/76).” Jucesp sob o NIRE nº 3530047219-5 em 30/10/2014. Flavia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício

Y. Takaoka Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 00.479.083/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais)

  Adiantamento   Patrimônio
  para futuro  Patrimônio dos acionis-
 Capital aumento Prejuízos dos con- tas não con-
 social de capital acumulados troladores troladores          
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 1.437.500 (10.365.940) 33.028.435 6.719.494 39.747.929
Integralização/redução de capital (1.437.500) 10.365.939 - - -
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 2.920.000 - 2.920.000 295.868 3.215.868
Ajustes de exercícios anteriores - - - - -
Prejuízo do exercício - (6.343.704) (6.343.704) (645.928) (6.989.632)
Lucros distribuídos 2015 - - - - -
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 2.920.000 (6.343.705) 29.604.732 6.369.434 35.974.166
Capital social Genesis I - - 272.488 - 272.488
Prejuízos assumidos Genesis I - (1.162.896) (1.162.896) - (1.162.896)
Reversão AFAC minoritários - - - (2.138.629) (2.138.629)
Cisão Genesis I e II - Parcela DGF - - - (4.842.177) (4.842.177)
Prejuízo do exercício - (4.200.057) (4.200.057) 1.988.622 (2.211.435)
Ajuste de exercícios anteriores 
 minoritários - - - - -
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 2.920.000 (11.706.658) 24.514.267 1.377.250 25.891.518

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)

 Controladora  Consolidado       
2016 2015 2016 2015       

Receita de venda de imóveis - 1.197.079 22.916 2.332.854
Receita de serviços e locações 803.725 - 501.305 646.969
Outras receitas operacionais - - - -
RECEITA LÍQUIDA 803.725 1.197.079 524.221 2.979.823
Custos dos imóveis vendidos e dos serviços 
prestados (516.654) (686.337) (516.654) (1.469.959)

LUCRO BRUTO 287.071 510.742 7.567 1.509.864
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas (2.814.396) (2.386.579) (3.463.048) (6.634.135)
Resultado de equivalência patrimonial (1.463.547) (4.402.147) 1.417.070 (2.602.235)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas (259.686) (172.332) (259.686) 523.668
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro (4.250.558) (6.450.316) (2.298.097) (7.202.837)
RESULTADO FINANCEIRO
Despesas fi nanceiras (55.220) (92.782) (64.791) (190.741)
Receitas fi nanceiras 40.334 40.464 88.314 316.925
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4.265.444) (6.502.634) (2.274.574) (7.076.653)

Imposto de renda e contribuição social:
Correntes - - (2.198) (78.909)
Diferidos 65.387 158.930 65.337 165.930
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (4.200.057) (6.343.704) (2.211.435) (6.989.632)
Sócios da companhia - - (4.200.057) (6.343.704)
Sócios não controladores - - 1.988.622 (645.928)

 Controladora  Consolidado       
ATIVO 2016 2015 2016 2015       
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 32.797 7.957 61.491 83.866
Contas a receber - - 201.673 611.885
Estoque - - 18.602.122 23.327.939
Impostos a compensar 448.885 458.538 452.483 458.538
Demais contas a receber 4.063 346.138 10.340 8.638
Despesas antecipadas 16.454 14.574 15.651 20.633
Dividendos a receber 1.598.510 2.742.045 1.201.010 2.344.545
Total do ativo circulante 2.100.709 3.569.252 20.544.769 26.856.043

NÃO CIRCULANTE
Contas a receber - - 1.946.403 2.449.545
Impostos e contribuições diferidos 90.394 118.417 90.395 118.417
Investimentos 28.805.496 29.931.543 13.550.466 12.133.396
Imobilizado 42.285 82.447 107.119 165.251
Intangível 1.955 2.935 1.955 2.935
Partes relacionadas 3.641.000 - - -
Total do ativo não circulante 32.581.130 30.135.342 15.696.337 14.869.544

TOTAL DO ATIVO 34.681.839 33.704.595 36.241.106 41.725.588

  Controladora  Consolidado        
PASSIVO 2016 2015 2016 2015        
CIRCULANTE
Empréstimos e fi nanciamentos - 563.558 - 563.558
Fornecedores 193.197 82.184 1.056.710 1.213.467
Salários, encargos sociais e provisões 177.651 166.826 247.646 207.151
Dividendos a pagar 2.877.100 2.877.100 2.877.100 3.122.100
Imposto de renda e contribuição a recolher - - 2.150 23.431
Demais obrigações fi scais 7.904 15.470 13.454 35.369
Provisões para custos a incorrer - - - -
Impostos diferidos - - 78.405 111.742
Adiantamentos de clientes - - - -
Total do passivo circulante 3.255.851 3.705.139 4.275.465 5.276.818
NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos 301.314 394.724 354.123 474.604
Provisão para contingências - - - -
Partes relacionadas 5.720.000 - 5.720.000 -
Total do passivo não circulante 6.021.314 394.724 6.074.123 474.604
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Capital social 33.028.436 33.028.436 33.300.924 33.028.436
Adiantamento para aumento de capital 2.920.000 2.920.000 2.920.000 2.920.000
Lucros/prejuízos acumulados (10.543.761) (6.343.704) (11.706.657) (6.343.704)
Total do patrimônio líquido 25.404.675 29.604.732 24.514.267 29.604.732
Participação dos acionistas não controladores - - 1.377.252 6.369.434
Total do patrimônio líquido com a participação 
 dos acionistas não controladores - - 25.891.518 35.974.166
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.681.839 33.704.595 36.241.106 41.725.588

DIRETORIA EXECUTIVA
SANDRA REGINA RAMPINELLI

Diretora Financeira
MARCELO VESPOLI TAKAOKA

Diretor Presidente

ADILSON ERNESTO DA SILVA
Sócio - Contador - CRC 1SP266387/O-7

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2017
Data, Horário e Local: Aos 3 (três) dias do mês de maio de 2017, às 17:00h (dezessete horas), na
sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alcântara
Machado, nº 906 e 910, bairro Mooca, CEP 03.102-902. Composição da Mesa: José Maria Berrocal
Lopez - Presidente e Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Convocação e Presença: Pre-
sentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
reeleição dos membros da Diretoria, com mandato para o próximo triênio, até a Assembleia Geral
Ordinária de 30/04/2020. Deliberações: Após analisadas e discutidas as matérias constantes da or-
dem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, foram
reeleitos os Diretores como segue abaixo: (i) Foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria: a
Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 25.760.832-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 259.426.688-41, domiciliada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Alcântara Macha-
do, n° 906/910, bairro Mooca, CEP: 03102-001, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, e
o Sr. José de Souza Júnior, brasileiro, solteiro, supervisor financeiro, portador da Cédula de Identi-
dade RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 142.425.688-78, domiciliado na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Alcântara Machado, nº 906 e
910, bairro Mooca, CEP 03.102-902, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, am-
bos com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2020. (ii) Autorizaram a Admi-
nistração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações apro-
vadas. Declaração: Os Diretores ora eleitos declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto
no artigo 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76, que não estão incursos em nenhum dos crimes previs-
tos em lei que os impeçam de exercer atividade empresária e em conformidade com Artigo 1.011 do
Código Civil Brasileiro, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
que vede, ainda, que temporariamente perdurem os efeitos da condenação e tomarão posse de seus
cargos nesta mesma data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, anexos a presen-
te, os quais ficarão arquivados na companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, os
trabalhos foram suspensos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 3 de maio de 2017. José Maria Berrocal Lopez - Presidente e Andrea
Nora Felicitas Gardemann - Secretária. A presente ata confere com a original lavrada em livro pró-
prio. José Maria Berrocal Lopez - Presidente, Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária.
Conselheiros Presentes: José Maria Berrocal Lopez, Andrea Nora Felicitas Gardemann, Alfons
Gardemann. Diretoria: Andrea Nora Felicitas Gardemann, José de Souza Júnior. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro sob o
nº 233.122/17-5 em sessão de 24/05/2017. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pregão Eletrônico nº 02/CELOG/2017
Nº Processo: 67101002778201661. OBJETO: O objeto desta licitação é o 
Registro de Preços para Aquisição de Extintores de Incêndio de pó químico 
ABC. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 31/05/2017 de 08h30 às 11h30 e de 
13h30 às 16h30. ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO 
PAULO - SP. Entrega das Propostas a partir de: 31/05/2017 ou pelo site 
www.comprasnet.gov.br Abertura das Propostas: 12/06/2016 às 09h00 no site 
www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      2.870
DISPONIBILIDADES      1.427
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         977

Poupança    977
OUTROS CRÉDITOS         438

Direito s/ venda câmbio   0
Rendas a Receber   75
Diversos   368
PDD   - 5

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas   28

PERMANENTE           26
IMOBILIZADO DE USO   26

TOTAL  ATIVO     2.896

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         926
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             3

Ordens de pagamento M.E    3
OUTRAS OBRIGAÇÕES        923

Obrig. Compra de Câmbio   0
Obrig. Vendas Realizadas  0
Fiscais e Previdenciárias    668
Diversas     255

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.785
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.367

CONTAS DE RESULTADO         185
Receitas Operacionais    1.765
(Despesas Operacionais)   - 1.580

TOTAL  PASSIVO   2.896

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Abril de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0
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Sustenta 
o mundo
nos om-

bros (Mit.)

Sinal
gráfico do

"n", no
espanhol

Kim Jong-
(?), ex-dita-
dor norte-
coreano

Chega
depois do
previsto
(o voo)

A judaica 
é conheci-
da como

"Pessach"

(?)-leito:
protege o
lençol da

cama

Jogar na 
(?): adotar

tática
defensiva

Palco da
final da
Copa de

2014

"O (?)
Leão",

animação
da Disney

Que fala
como o

Pato
Donald

Capital
europeia
da Ponte
Carlos

(?) negra,
bolo com 

chocolates
e cerejas

Remune-
ração do
motorista

de táxi

(?) Globe,
variedade

de uva
(ingl.)

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Imposto
municipal

(sigla)

Limite da
cesta de
basquete

(?) virtual:
simulação 
computa-
dorizada

Sal, em
inglês
Ar, em
inglês

Letra-base da escrita
do cifrão (Fin.)

(?) déco, estilo de
design dos anos 30

Agrupa
(?)-roxo,

planta
medicinal

Editor
(abrev.)
(?) de

pele: é o
mais

comum
entre os 

brasileiros

Sandra de 
(?), cantora

Ajuda, 
em inglês

(?)-adolescência:
início da puberdade

Cidade industrial
colombiana

Atordoado

Artista conhecido como o Cantor
das Multidões, lembrado pelo

centenário do nasci-
mento em 3/10/2015

Uma das pautas
defendidas pelo

movimento LGBT no
combate à transfobia

Deus, em inglês
Ação que finaliza 
a venda de um 
lote, no leilão

(?) públi-
cas: ruas
Juntei os
pedaços

A doença
que se

aproveita
da baixa

imunidade 

Benesse
de prisio-

neiros
ricos, é

criticada
pela

sociedade 

Rio que
corta São 
Petersbur-
go (Rússia)

Atividade
diária do
mestre-

cuca

Restabelecer a paz

Prática que permite a
reutilização de pneus

engenharia
civil como
barreiras
de estra-

das e
recifes

artificiais

em cons-
truções da

3/aid — air — god — red. 4/neva — salt. 5/atlas — praga. 7/regalia. 9/realidade.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o sétimo dia da lunação. Nesta quarta desde a madrugada a Lua faz aspectos positivos com Vênus, Saturno e 

Urano que promete maior estabilidade e originalidade aos relacionamentos, mas será preciso adotar novas atitudes. A Lua em 

harmonia com Marte nos impulsiona a agir, mas estaremos bastante ativos apenas no início da manhã, até às 08h15 porque 

em seguida à Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Virgem às 13h17 deixando a tarde mais produtiva.  Mercúrio em 

bom aspecto com Plutão dá novas ideias para transformar e eliminar antigos padrões de vida e nos ajudam a renovar.
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O dia desperta uma natureza mais 
sensível e cheia de romantismo. A 
Lua em harmonia com Marte im-
pulsiona a agir, mas estará bastante 
ativos apenas no início da manhã, até 
a Lua vai fi car fora de curso. Com a 
Lua em Virgem a tarde, o dia é bom 
para realizar tudo com esmero e 
cuidado. 78/178 – Verde.

As viagens e passeios realizados 
nesta quarta mesmo de última hora 
serão felizes. Bom dia para demons-
trações de afeto e carinho à pessoa 
amada e para o trabalho bem feito. Os 
sentimentos convergirão para forte 
emotividade, maior apego ás raízes e 
ao tradicionalismo. 82/382 – Branco.

Durante todo o dia haverá cordiali-
dade, benevolência, muita vontade 
acreditar na vida e nas boas surpre-
sas. A sensualidade e o poder de 
sedução tendem a aumentar. Este 
dia é bom para o amor, os interesses 
econômicos e as viagens. Um projeto 
poderá ser iniciado no mês de junho. 
72/272 – Amarelo.

Mercúrio em bom aspecto com Plu-
tão dá novas ideias para transformar 
e eliminar antigos padrões de vida e 
nos ajudam a renovar. Estará inclina-
do à sensualidade e estabilidade na 
vida afetiva, contentamento e satis-
fação ao expressar. 12/712 – Branco.

Termine tudo que esteja penden-
te, mas tome atitudes em comum 
acordo. Faça o que for preciso para 
melhorar a vida das pessoas e bem 
planejada e pensada antes. A tarde é 
favorável à organização e arrumação 
de tudo na cabeça, no coração, na 
vida e, também na casa.  12/612 – 
Amarelo.

Aproveite para viajar e encontrar 
pessoas queridas que estejam afas-
tadas. O dia começa pesado, mas a 
tarde alivia tudo tornando facilidade 
cumprir aquilo que foi antes planeja-
do. Evite os sentimentos de tristeza 
que provocam depressão e baixam 
o seu astral. 25/325 – Verde.

De manhã o astral estará pesado 
entre as pessoas, mas depois alivia. 
A tarde com a Lua em Virgem pode 
ter boas novas, surpresas que a vida 
sempre traz. Dê atenção à pessoa 
amada, pois o momento é bom para o 
amor e deverá se refl etir no próximo 
mês de junho. 43/743 – Verde.

Desde manhã com a Lua em Virgem 
haverá muita disposição com maior 
iniciativa e energia. Este dia favo-
rece a organização e os trabalhos 
minuciosos. Foco nos detalhes. 
O dia é favorável à organização e 
arrumação de tudo na cabeça, no 
coração, na vida e, também na casa. 
35/435 – Azul.

Nesta quarta desde a madrugada a 
Lua faz aspectos positivos com Vê-
nus, Saturno e Urano que promete 
maior estabilidade e originalidade aos 
relacionamentos, mas será preciso 
adotar novas atitudes. No período 
noturno, sensação de dever cumpri-
do.  44/344 – Vermelho.

Precisa manter o bom humor e 
divertir-se. Neste fi nal de mês terá 
novidades na vida social e afetiva. A 
sensualidade e o poder de sedução 
tendem a aumentar. Faça viagens 
e mantenha encontros prazerosos 
nesta quarta até o fi nal de semana. 
53/553 – Azul. 

Use a intuição e aproveite o mo-
mento para investir em seus sonhos 
e realizar desejos. O astral mais 
pesado pela manhã alivia a tarde a 
noite quando ajudas e os conselhos 
racionais serão melhores recebidos. 
O dia é bom para executar as ativida-
des com esmero. 73/673 - Amarelo.

Controle seus impulsos e procure a 
estabilidade que dará facilidade em 
cumprir aquilo que foi antes plane-
jado. Use de persistência e força de 
vontade. Alcançará o que deseja se 
agir neste fi nal de mês se persistir. 
Aumento da avaliação positiva dos 
seus atos aumenta a segurança. 
41/141 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 31 de Maio de 2017. Dia de São Câncio, Santa Petrolina de 
Roma, e São Pascásio. Dia da Visitação de Nossa Senhora. Este é um 
dia dos Gênios da Humanidade. Dia Mundial de Combate ao Fumo, 

Dia do Comissário de Bordo, Dia da Aeromoça, Dia do Desafi o 

e Dia do Enxadrista (o jogador de xadrez). Hoje aniversaria a 
jornalista Marília Gabriela que nasceu em 1947, o ator Marco Nanini que 
faz 69 anos, a atriz Lea Thompson que nasceu em 1961, a atriz Brooke 
Shields, que faz 52 anos e o vocalista Marcelo Falcão que é de 1973.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui talento para escrever, 
habilidade, diplomacia e interesse por línguas e literatura. É uma pes-
soa trabalhadora, charmosa e muito inteligente. Embora idealista, tem 
bastante consciência da importância do dinheiro e gosta da beleza e do 
luxo. Costuma perturbar-se com o dia-a-dia turbulento e com as aglo-
merações humanas, necessitando de eventuais períodos de isolamento. 
Tem facilidade para as situações novas e viver grande alterações de 
vida. No lado negativo precisa se prevenir contra o excesso de vaidade 
e extravagâncias.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria 
e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la, 
viagem próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é 
aviso de felicidade no amor e que seus desejos se tor-
narão realidade. Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Para não perder o emprego: No primeiro dia do mês, 
acenda uma vela e coloque-a em cima de um pires. Pegue 
o pedaço de folha roxa e toda noite escreva “Meu anjo 
da guarda, ajude-me a manter meu emprego” e deixe 
embaixo do pires. Quando a vela acabar use o papel 
para embrulhar um galho de arruda junto com 3 dentes 
de alho, leve para seu trabalho e coloque dentro de uma 
gaveta. Lembre-se…. Guarde este segredo com você!
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Bonecos e sonhos
Com a ajuda de uma fl auta mágica e de um caçador de 

pássaros muito atrapalhado, o príncipe Pamino procura 
resgatar a princesa Pamina, fi lha da Rainha da Noite, rap-
tada por um misterioso sacerdote na peça A Flauta Mágica. 
Para encontrar-se com Pamina, Tamino tem que enfrentar 
animais ferozes, tempestades e outros perigos que acabarão 
por transformá-lo num jovem livre e corajoso. A peça de bo-
necos é inspirada, livremente, na ópera de Amadeus Mozart 
e Emanuel Schikaneder, adaptada para o público infantil. As 
aventuras de Tamino e do caçador de pássaros Papagueno 
são embaladas por pequenos trechos musicais instrumentais, 
apresentados em uma trilha sonora adaptada do maestro Ja-
mil Maluf. Pela técnica do teatro negro, os bonecos parecem 
mover-se livremente, voar, aparecer ou desaparecer como 
num passe de mágica. A atmosfera de sonho do espetáculo 
é desenhada pela cor fl uorescente dos bonecos e cenários. 
Com Cia. Imago. Dia 03/06 (sábado) haverá descrição em 
linguagem de sinais (Libras); e dia 04/06 (domingo) have-
rá audiodescrição com fone, e para sua retirada é preciso 
apresentar documento com foto.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (3) e domingo 
(4) às 12h. Entrada franca.

A peça “Mulheres Solteiras Procuram ” provoca a refl e-
xões sobre questões pertinentes ao cotidiano dos relacio-
namentos do novo milênio: Quem deve pagar a conta no 
primeiro encontro? Por que os homens não querem mais 
casar? É possível fi car amiga do ex namorado? E quando 
você descobre que ele é casado? Ou gay?. Com Pitty Webo 
e atores convidados. Texto e Direção: Pitty Webo.

Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila Andrade, tel. 2122-
4087. Sábados às 21h e domingos às 19h. Ingresso: R$ 60. Até 24/06. 

Nova Banda Tom Jobim.

Nova Banda Tom Jobim – formada por Daniel 
Jobim (voz e piano), Paulo Jobim (voz e violão), 
Paulo Braga (bateria) e Rodrigo Villas (baixo). O 
show revive a obra do mais nobre maestro da música 
popular brasileira.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado 
(3) às 21h e domingo (4) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Cena da comédia “Velório à Brasileira”.

“Velório à Brasileira” é 
uma comédia teatral 
que promete divertir a 
plateia a partir do dia 
02/06

Traz um hilário retrato 
sobre a verdadeira 
face das pessoas quan-

do ganham muito dinheiro. 
Uma deliciosa comédia de 
costumes, que mostra o 
velório de um funcionário 
de repartição, rodeado por 
pessoas com as quais con-
viveu durante sua vida e se 
mostram nem um pouco co-
movidas pela situação, pelo 
contrário, estão interessadas 
em tirar proveito dela, já 
que o falecido acabou de 
ganhar na Mega Sena, porém 
ninguém sabe onde ele guar-
dou o bilhete. O espetáculo 
mostra a maratona que se 
forma ao saber do prêmio. A 
partir deste momento, tudo 
passa a girar em torno da 
busca do bilhete premiado. 
Velar o falecido vira segundo 
plano. Uma viúva escanda-

Rock pesado
A banda paulistana Selvageria faz show de lançamento de seu mais 

recente disco, “Ataque Selvagem”, no dia 3 de junho. A apresentação 
integra o projeto Música Extrema que contempla gêneros e estilos como 
noise, minimalismo, concretismo, heavy metal, hardcore e grindcore. 
No repertório do show, além das músicas do novo álbum, estão clás-
sicos como “Hino do Mal”, “Trovão de Aço” e “Águias assassinas”. A 
Selvageria é formado por Gustavo EID (vocal), Cesar “Capi” (guitarra 
e vocal), Danilo Toloza (bateria/vocal), Tomás Toloza (baixo e vocal).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (03/07) às 
21h30. Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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“Velório à Brasileira”

losa, uma vizinha fofoqueira, 
um espirituoso contraditório, 
uma irmã com falsos pudores, 
um falso colega, um bêbado 
inconveniente, um elemento 
surpresa e uma boa dose de ga-

nância e interesse. Intrigante, 
envolvente e divertido, assim 
é “Velório à Brasileira”. Com 
Eduardo Osório. Eduardo 
Moreno, Débora Muhniz, Cléo 
Moraes, Thiago Toledo, Pris-

cila Telles, Thiago Catelani e 
Jorge Derosa.

Serviço: Teatro Alfredo Mesquita, Av. 
Santos Dumont, 1770, Santana, tel. 2221-
3657. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 25/06.
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VIVER É SE DOAR

“Quando se compreende a vida, aprende-se a amar. Jesus, o Mestre 
do Amor, curou os doentes, libertou os fracos das garras do mal, 
iluminou os corações e perdoou aqueles que não o compreenderam. 
Grandes homens têm passado pelo mundo sofrendo injustiças, per-
seguições, calúnias, mas revidaram a tudo com amor e sabedoria, 
porque compreenderam a vida. 
Viver é mais do que satisfazer o mundo íntimo. É se doar àqueles 
que necessitam de caridade; não da caridade que mata a fome e 
enaltece o orgulho, que é fácil de ser praticada, mas aquela que nos 
obriga a desfazer das imperfeições, sacrifi cando o egoísmo em prol 
das criaturas que dividem conosco a oportunidade reencarnatória. 
A reforma íntima não se realiza sem o amor às criaturas imperfeitas. 
Jesus nos ensina a amar indistintamente e a perdoar quantas vezes 
forem necessárias. O ódio nos conduz à maledicência e ao desamor, 
trazendo verdadeiras catástrofes às nossas vidas, difi cultando os 
acertos. Muitas pessoas perderam encarnações valiosas, pelo não 
exercício do amor junto daqueles que caminharam ao seu lado e que 
serviam-lhes de instrumento ao aprimoramento pessoal. 
Senhor, ensina-nos a trilhar Teu caminho, conduza-nos ao bem, liber-
tando-nos do mal, para que sejamos dignos de habitar para sempre 
a tua Seara”. Espírito: Jaime.
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A mesa do bar, tão cantada em sons e poesia por aí, é 
mesmo sagrada em Curitiba. E não é à toa que a maior 
cidade do sul do País desponta como um polo produtor 

e consumidor de cervejas especiais. Hoje, a capital do Paraná 
tem próximo de 40 micro cervejarias com centenas de rótulos 
para o deleite dos amantes desta bebida milenar. A predileta 
entre os brasileiros e símbolo de confraternização nacional. 
Porém, chamar essas bebidas de cervejinha pode soar como 
uma ofensa, tamanho é o cuidado que as ex-“loiras geladas” 
recebem neste canto do Brasil. 

Nenhuma outra cidade produz e consome tanta cerveja de 
qualidade como Curitiba. Na capital mais fria do País ao menos 
2% do consumo da bebida vem da produção artesanal, ou melhor, 

especial. Enquanto a indústria da cerveja tradicional vê seus nú-
meros de produção e consumo caírem, o mercado vive um boom 
do produto com o segmento de cervejarias especiais, dobrando 
seu faturamento na última década. 

Na terra de Leminski isso é tradição, não é moda como conta 
o empresário William Fleming responsável por três bares na 
cidade. Ele aponta vários fatores para o sucesso das cervejas 
especiais: “Muita gente produ-
zia artesanalmente a cerveja 
para ser consumida em casa, 
com familiares e amigos. Isso 
incentivou a produção caseira 
e a incorporação de insumos 
pouco utilizados antes para dar 
novos sabores à bebida.

Outro fator apontado pelo 
empresário, especialista em 
cervejas especiais, para Curi-
tiba estar na liderança do seg-
mento é a facilidade de encon-
trar insumos para o preparo. “O 
Paraná é um celeiro agrícola e 
há ainda importação de lúpulos 
mais potentes, por exemplo, 
o que propicia receitas mais 
ousadas, mais intensa”, explica.

Cervejas Especiais
e o sucesso sustentável
“O Rio é o mar, Curitiba o bar”. A célebre frase do poeta curitibano Paulo Leminski ecoa na capital 
paranaense como uma profecia que se cumpre todos os dias

Enquanto em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul os cerve-
jeiros que se destacavam utilizavam a escola alemã como refe-
rência, voltada para a quantidade, com cervejas mais fáceis para 
tomar, sem grades desafi os de produto, por aqui o movimento 
fortaleceu a ousadia na produção de cervejas fora do padrão, bem 
ao estilo norte-americano, com sabores mais intensos e receitas 
realmente especiais”.

Esse doutrinamento, com o apreço pela degustação e a serie-
dade em apresentar ao público novidades é um trunfo do Templo 
da Cerveja, onde o cliente aprende a beber e entende o que está 
bebendo. Primeiro bar de cerveja artifi cial de Curitiba fundado 
em 2009, ele é responsável pela formação de um público qualifi -
cado e ávido em encontrar algo peculiar para beber, replicando 
esse novo hábito.

Assim se formou uma legião de amantes cervejeiros que repli-
caram seus conhecimentos tornando a cidade a Meca das cervejas 
especiais no País.

“Mais de cinco mil rótulos já passaram por nossa mesa de de-
gustação. Todo mundo que está envolvido nesse mercado, seja 
micro cervejeiro ou mesmo nossos concorrentes, um dia sentou em 
nossa mesa de degustação”, conta Geraldo Coelho, sócio do bar.

Sai a Garrafa entra a Chopeira
Com o crescimento do mercado de cervejas já consolidado, 

uma outra mudança de comportamento vem revolucionando 
o setor: a troca da garrafa pela chopeira. Se antes o produ-
tor priorizava rótulos nas embalagens de vidro que não são 
retornáveis, agora um novo hábito vem se expandindo com a 
“descoberta” dos growlers e dos locais para se degustar uma 
boa e fresca cerveja especial. Com isso diminuem os custos do 
produtor, aumenta a oferta nos locais de venda e se incita um 
novo jeito de consumo bem ao estilo americano take away, o 
famoso “pra viagem”. 

Os growlers caíram no gosto do consumidor por várias razões, 
seja a sustentabilidade, pois ele é sempre reaproveitado e não 
gera resíduo, o preço mais baixo na cerveja contra pressão, 
tudo isso aliado ao fato de poder levar para o seu lar uma boa 
cerveja para ser degustada com amigos e familiares no con-
forto do lar. Para William Fleming, proprietário de três bares 
de cervejas especiais em Curitiba, a tendência é irreversível. 
Em 2013 a venda em chopeiras representava apenas 1% da 

cadeia de distribuição da be-
bida, esse ano o número vai 
chegar a 90%.

Beer Hunter
Ele já experimentou mais de 

10 mil rótulos de cerveja e vem 
produzindo uma biblioteca com 
literatura sobre o assunto de in-
vejar os amantes da bebida que 
é um sucesso em todo o mundo. 
Pedro Biachi é o que podemos 
chamar de Beer Hunter, numa 
tradução livre, o Caçador de 
Cervejas. Seja viajando pelo 
mundo em busca de aromas e 
sabores diferenciados ou mes-
mo no estudo dos livros sobre o 
assunto, esse jovem curitibano 

Edital de Citação e Intimação prazo de 40 dias. Processo Nº 0129010-45. 2010.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério
Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao corréu RENILDO MARCONDES DE
SOUZA, comerciante, RG nº MG-12.792.830, CPF 054.517.646-89, que ADIDAS AG E OUTROS lhe
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais,
bem como contra LOJA 19 e LOJA 27-A, alegando em síntese que os requeridos estão reproduzindo
suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por
danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a Citação do requerido
por edital, para que Conteste a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos na inicial, bem como sua Iimação da antecipação de tutela deferida para
determinar que os requeridos se abstenham de fabricar, comercializar, distribuir, manter em estoque,
expor à venda ou divulgar produtos que ostentem reprodução indevida ou façam referência aos
produtos e marcas dos autores. 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 07 de abril de 2017.    (31/05 e 01/06)

Edital de Citação prazo de 20 dias. Processo Nº 1028216-60.2014.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Carlos Henrique Damas, RG 37.134.269-7, CPF/MF Nº
360.846.408-50, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 5.770,91, referente ao Cheque
devolvido e não pagos Nº 010011 a 010014. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. 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 25 de maio de 2017.                                                          (31/05 e 01/06)

São Paulo Wellness S.A.
CNPJ nº 04.106.907/0001-90

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais)
  Capital social   Reservas          
 Capital    Lucros/Prejuízos
 Integralizado Reserva de capital Reserva legal Reserva de lucros acumulados Total            
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 40.664.862 5.531.920 4.036.851 53.524.352 - 103.757.985
Integralização de capital social 16.896.340 - - (16.896.340) - -
Distribuição de dividendos - - - (18.232.493) - (18.232.493)
Resultado do exercício - - - - (15.114.545) (15.114.545)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 57.561.202 5.531.920 4.036.851 18.395.519 (15.114.545) 70.410.947
Distribuição lucros - - - (432.344) - (432.344)
Resultado do exercício - - - - 8.655.699 8.655.699
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 57.561.202 5.531.920 4.036.851 17.963.175 (6.458.845) 78.634.303

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)

 2016 2015    
RECEITA LÍQUIDA DA PRESTAÇÃO 
 DE SERVIÇO 10.786.935 11.836.348
(-) Custo dos serviços prestados (2.048.834) (4.058.899)
LUCRO BRUTO 8.738.100 7.777.450
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com pessoal (357.655) (308.698)
Gerais e administrativas (575.802) (605.758)
Depreciação e amortização (952) (952)
Outras (despesas) receitas 3.029.604 (31.369.949)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL 
 ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 10.833.296 (24.507.907)
Despesas fi nanceiras (1.394) (1.073)
Receitas fi nanceiras 86.301 14.962
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO 
 IMPOSTO DE RENDA E DA
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10.918.203 (24.494.019)
Imposto de renda e contribuição social (1.223.264) (1.262.536)
Imposto de renda e contribuição social 
 diferido (1.039.240) 10.642.010
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 8.655.699 (15.114.545)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)
ATIVO 2016 2015    
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 18.896 52.322
Contas a receber 1.170.735 1.676.578
Despesa antecipada 6.591 7.903
Impostos a recuperar 69.962 -
Empréstimos a funcionários 1.566 -
Total do ativo circulante 1.267.750 1.736.803

NÃO CIRCULANTE
Investimentos 126.744.658 123.688.070
Imobilizado 2.141 3.093
Total do ativo não circulante 126.746.800 123.691.163

TOTAL DO ATIVO 128.014.550 125.427.966

PASSIVO 2016 2015    
CIRCULANTE
Fornecedores 2.529 14.401
Obrigações tributárias 531.268 601.485
Obrigações trabalhistas e sociais 54.190 41.266
Outras contas a pagar 22.120 19.844
Dividendos a pagar 6.969.702 13.605.702
Total do passivo circulante 7.579.809 14.282.698
NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos 25.388.034 24.348.794
Empréstimos com empresa ligada 16.010.685 16.010.685
Caução a pagar 401.719 374.842
Total do passivo não circulante 41.800.438 40.734.321
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A 
 DESCOBERTO)
Capital social 57.561.202 57.561.202
Lucros (prejuízos) acumulados 21.073.101 12.849.745
Total do patrimônio líquido 78.634.303 70.410.947
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO 
 LÍQUIDO 128.014.550 125.427.966

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTADOR
ADILSON ERNESTO DA SILVA
Contador - CRC 1SP266387/O-7

DIRETORIA EXECUTIVA
WILSON SABURO HONDA

Diretor Presidente
SANDRA REGINA RAMPINELLI

Diretora

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057170-19.2014.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a).Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mayara Ferreira dos Santos, RG: 27.585.185-0 e
CPF: 343.136.348-27 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.107,55 (em 01/12/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017.                                         (31/05 e 01/06)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1004199-20.2015.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, MM. Juiz de Direito da 42ª VC do Foro Central Cível da Capital/SP. Faz Saber a Edegar
Claro Rodrigues, RG 1.816.803, CPF 642.003.618-68, que Momentum Empreendimentos  Imobiliários
Ltda lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a Cobrança de R$ 12.825,94, referente às
despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 04 da Quadra OB, Loteamento Terras de
Santa Cristina II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferido a Citação por edital, para que em 15
dias, a fluir 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. São Paulo, 06 de abril de 2017.              (31/05 e 01/06)

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06/06/2017
Ficam convocados os acionistas do BANCO BMG S.A. para se reunirem em AGE, a ser realizada às 11 horas do dia 
06/06/2017, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-
-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito da (i) alte-
ração do número de integrantes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do número mínimo de 
integrantes da Diretoria; (iii) consequente alteração do caput dos Artigos 13 e 18, do Estatuto Social da Companhia; 
(iv) exclusão da possibilidade de voto por procuração nas reuniões do Conselho de Administração, com a consequente 
alteração do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) 
eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas poderão participar 
da AGE, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo, 24/05/2017. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

FEUL-PACK EQUIPTOS. DE EMBALAGENS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Licença de Operação nº 48/2017 p/ Fabr. de Máquinas e Equiptos. p/ Indústria
de Plásticos, Peças e Acessórios, sito à Rua Henrique, nº 51. Jardim Kida. Guarulhos/
SP. Através do Proc. Adm. 65667/2016, válida por 4 anos à contar de 24/04/2.017.
LUXES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP. torna
público que recebeu da SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 52/2017, para
Fabricação de Esquadrias de Metal, sito à Rua Itaguajé, nº 08. Parque São Luiz. Guarulhos/
SP. Através do Proc. Adm. 784/2017, válida por 5 anos à contar de 24/04/2.017.
ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA EPP. torna público que recebeu da SEMA a
Licença de Operação nº 66/2015, para Fabricação de Esquadrias de Metal, sito à Rua
Carlópolis, nº 141. Cidade Parque São Luiz. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 45490/
2015, válida por 5 anos à contar de 13/01/2.016.
BRASILPACK EMBALAGENS DE PAPALÃO ONDULADO LTDA. torna público que recebeu
da SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 71/2017, p/ Fabr. de Chapas e Emba-
lagens de Papelão Ondulado, sito à Rua Anézio Ruivo, nº 466. Jd. Bonsucesso. Guarulhos/
SP. Através do Proc. Adm. 3253/2017, válida por 3 anos à contar de 18/05/2.017.
BOX TAPE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 45/2015, p/ Fabr. de Chapas e Embala-
gens de Papelão Ondulado, sito à Av. São Paulo, nº 253. Galp. 03 A. Cidade Brasil. Gua-
rulhos/SP. Através do Proc. Adm. 44413/2014, válida por 3 anos à contar de 18/12/2.015.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão

Data, hora, local: 27.04.2017, 16hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: dispensada. 
Presença: Totalidade das Debêntures. Mesa: Presidente: Antonio Najm Junior, Secretário: Daniel Marques Prado. Deliberações 
aprovadas: 1. Observada a Condição Resolutiva (conforme defi nida abaixo), a aprovação da não declaração do vencimento antecipa-
do das Debêntures em razão da (i) não observância do Índice Financeiro referente às Informações Financeiras Consolidadas relativas a 
31.12.2016 e 31.03.2017, conforme previsto na Cláusula 6.26.2, inciso XVI, alínea (ii) da Escritura de Emissão; e (ii) não manutenção do 
Percentual Mínimo relativo ao período que se iniciou em 1.01.2017 e se encerrou em 31.03.2017, conforme previsto na Cláusula 3.1 do 
Contrato de Cessão Fiduciária. 2. Caso as condições abaixo não sejam plena e cumulativamente implementadas em até 60 dias conta-
dos da data desta Assembleia Geral de Debenturistas, a deliberação prevista no item 1 acima extinguir-se-á para todos os efeitos, po-
dendo o Debenturista declarar as obrigações decorrentes das Debêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emis-
são após o decurso de tal período (“Condição Resolutiva”): (i) amortização antecipada parcial das Debêntures, nos termos da Cláusula 
6.18 da Escritura de Emissão, mediante o pagamento de R$100.000.000,00 e o prêmio correspondente; e (ii) conclusão do processo de 
reestruturação do fl uxo de amortização das Debêntures, atualmente em discussão com os Debenturistas e pagamento do respectivo 
fee de reestruturação aos Debenturistas. Para os fi ns desta condição, conclusão do processo de reestruturação corresponde, inclusive, 
a assinatura dos documentos correlatos e seu protocolo perante os cartórios de registro competentes. 3. Autorização para que o Agen-
te Fiduciário realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assem-
bleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos 
ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprova-
ções objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade 
dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas pre-
vistos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Ficam ratifi cados todos os demais termos e condições da Escritura 
de Emissão, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previs-
tas. Ainda, a Companhia comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos 
aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia de todos os demais termos da Escritura de Emissão. Encerramento: nada 
mais. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Alphaville Urbanismo S.A. JU-
CESP 216.742/17-1 em 12.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/04/2017
Data, Hora e Local: No dia 03/04/2017, às 10 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A., localizada na cidade de São 
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado 
no Livro de Presença de Acionistas da Companhia registrado na sede da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Ricardo Leonel Scavazza, que convidou a Sra. Janaína Maluf Pichinin Pavan para secretariá-los. Ordem do Dia: Discutir e 
deliberar sobre: (i) o aumento do capital da Companhia, com emissão de novas ações; (ii) ratifi cação da escolha da Empresa 
Especializada para elaboração do laudo de avaliação dos bens que serão utilizados para a integralização das ações emitidas em 
virtude do aumento de capital mencionado no item (i) acima; (iii) aprovação do laudo de avaliação mencionado no item (ii) acima; 
(iv) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (v) autorização dos atos a serem praticados pela administração 
em cumprimento às deliberações acima. Deliberações tomadas por unanimidade: Examinadas e debatidas as matérias 
constantes da ordem do dia, as seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas 
presentes e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a emissão de 5.071.615 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
representativas do capital social da Companhia, em tudo iguais às anteriores. O aumento de capital ora aprovado será integralizado 
pelos atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia nesta data, 
mediante transferência à Companhia, da propriedade dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários Subordinados da 27ª Série da 
1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A. (“CRIs Subordinados”) detidos pelos atuais acionistas da Companhia. 
A integralização do aumento de capital ora aprovado ocorre nesta data, observados os termos descritos no Boletim de Subscrição 
anexo a esta ata (Anexo I). Os CRIS Subordinados foram avaliados, nesta data, em R$26.232.399,00. O preço de emissão de cada 
uma das ações será de R$5,17239538618 perfazendo um valor total de emissão de R$26.232.399,00, o qual será integralmente 
destinado à conta de capital social da Companhia. O preço de emissão foi fi xado nos termos do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 
6.404/76. (ii) a ratifi cação da contratação da Master Consultoria e Contabilidade Ltda., com sede na Rua Lagoa Panema, 
484, conjunto 61, Vila Guilherme, São Paulo/SP, CEP: 02051-050, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade - CRC nº 2SP028859 
e no CNPJ/MF nº 14.229.087/0001-88 (“Empresa Especializada”), que elaborou o laudo de avaliação dos bens que serão utilizados 
para integralização das ações emitidas, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações; (iii) a aprovação do laudo de 
avaliação mencionado no item (ii) acima, que consta como Anexo II a esta ata; (iv) em decorrência da aprovação do aumento 
de capital referido no item (i) desta ata, a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a viger com a 
seguinte redação: “O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$459.480.280,06, dividido em 
120.418.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (v) autorização à administração da Companhia para praticar 
todos os atos e a assinar todos os documentos necessários ao fi el cumprimento e à efetiva implementação das deliberações 
aprovadas acima, observadas as disposições aplicáveis no estatuto social da Companhia e da presente ata, bem como a ratifi cação 
dos demais atos já praticados pela administração em cumprimento às deliberações acima. Encerramento e Lavratura da 
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, 
nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas 
da Companhia e pelos membros da mesa. São Paulo, 03/04/2017. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Janaína Maluf 
Pichinin Pavan - Secretária. Acionistas: Ga  sa S.A. Sandro Gamba - Diretor Presidente, Katia Varalla Levy - Diretora Executiva; 
Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. Ricardo Leonel Scavazza  - Diretor, Marcelo Fedak  - Diretor. JUCESP 
nº 220.934/17-4 em 15.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

de 27 anos, é um dos maiores especialistas do assunto. Tudo co-
meçou em 2010 por curiosidade. Hoje ele conta com um acervo 
invejável de provas da bebida e a tecnologia dos aplicativos o 
auxilia para saber qual rótulo já bebeu além das características 
de cada um. 

Além de buscar novos produtos e fazer a seleção das cer-
vejas que o bar vai comprar o beer Hunter é responsável por 
treinar o staff para ensinar os consumidores a conhecer e 
explorar novos sentidos e sensações. “É preciso entender o 
paladar do consumidor, provocá-lo a expor quais seus gos-
tos prediletos para que assim consiga-se uma harmonização 
ao paladar, principalmente daqueles que ainda não estão 
acostumados com essa bebida diferenciada”, conta Pedro 
com a experiência de quem faz parte da confraria de cerveja 
especial mais antiga do país.

Oligopólio versus Diversidade
Se o mercado brasileiro de cervejas comuns é liderado por 

um oligopólio de três grandes fabricantes (Ambev, Petrópo-
lis e Heineken) e que são responsáveis pela produção de 14 
bilhões de litros de cerveja ao ano, algo em torno de 97% do 
mercado interno, as artesanais ou especiais já superaram 1% 
dessa fatia. Porém, nos últimos anos as gigantes vem perden-
do consumidores na ordem de 2% ao ano, já as cervejarias 
especiais cresceram vertiginosamente e em 10 anos devem 
crescer mais de 1000%.

A queda das gigantes se dá por vários fatores além da crise 
política e econômica, afi rmam especialistas do setor. Porém, o 
fato do uso de cereais não maltados como arroz e milho trans-
gênicos na composição das cervejas não vem descendo redondo 
para uma parcela signifi cativa dos consumidores que, por isso, 
estão indo à busca por novos sabores.

Claro que há um longo caminho a ser seguido. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, 6% do mercado de cerveja é ocupado pelas 
especiais. No Brasil, que é o terceiro maior mercado do mundo, 
elas chegaram agora ao 1%. 

Atento a esse movimento as grandes cervejarias estão com-
prando pequenas fábricas para aumentar seu portfólio. Vimos 
isso com a Nova Schin adquirindo a Eisenbahn e a Baden 
Baden e a Ambev comprando a cervejaria Wäls e Colorado. 
Isso se replica nos mercados americano e europeu, afinal as 
gigantes estão de olho nessa fatia de mercado e isso pode 
gerar consequências para o pequeno produtor, como explica 
Fleming. “As grandes industrias puxando marcas relevantes 
e produtos bons não precisa necessariamente perder quali-
dade. Mas pode empurrar o preço do produto para margens 
muito agressivas e fazer com que esse mercado se alastre 
ainda mais rápido”, diz.

A estrada pavimentada pelos curitibanos mostra que o sucesso 
das cervas especiais no Brasil só está começando e isso merece 
um brinde: então, Saúde! (Marcos Freitas)

Cia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo
CNPJ nº 56.769.524/0001-04

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no próximo dia 12 de junho de 2017, às 11h, na sede social, na Avenida Cidade Jardim, nº
400 – 13º andar - conjunto 135, no Bairro Jardim Paulistano, nesta cidade, a fim de: (a) tomar conhecimento
e deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis,
referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2016; (b) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do referido exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal, se for o caso, fixando remuneração; e (d) outros assuntos de interesse social.  São
Paulo, SP, 30 de maio de 2017. a) Antonio João Abdalla Filho - Diretor Presidente.      (31/05, 01 e 02/06)

Com o crescimento do mercado de cervejas já consolidado, uma 

mudança de comportamento vem revolucionando o setor: a troca 

da garrafa pela chopeira.

Os growlers caíram no gosto do consumidor pela sua 

sustentabilidade e pelo preço mais baixo da cerveja
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Os proprietários da Growler Brasil, de Curitiba, William 

Fleming e Geraldo Coelho.
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Com o Renova Peugeot
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Fotos: Divulgação

Tatiana Beltrão/Ag. Senado/Especial Cidadania

Começa a tramitar ontem (30) no Senado um projeto de 
lei que institui a Semana Nacional de Valorização da Vida, 
um evento anual para prevenção ao suicídio. Durante a 

semana, governos e sociedade deverão promover atividades 
em todo o país para debater estratégias de conscientização e 
esclarecer a população sobre questões como o que pode levar 
alguém a tirar a própria vida, quais os possíveis sinais de alerta 
e onde procurar ajuda. O evento deverá ser realizado na semana 
do dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

O projeto, do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), é 
uma resposta a uma preocupação antiga de entidades médicas. O 
suicídio é um grave problema de saúde pública. Faz mais vítimas 
do que a guerra e os homicídios, somados. É a segunda causa de 
morte de jovens no mundo. Mata mais do que o HIV. E apesar 
dessa gravidade, ainda é um tabu, cercado de preconceitos e do 
qual pouco se fala.

Doze mil pessoas se matam a cada ano no Brasil, e os números 
estão crescendo. A maioria dessas mortes poderia ser evitada, 
sustentam profi ssionais da área. Mas o tabu prejudica a preven-
ção, impedindo que mais gente em sofrimento procure ajuda. 
Por isso, é preciso falar sobre suicídio, rompendo o silêncio para 
informar a população.

— Temos 800 mil casos de suicídio por ano no mundo. Esse 
problema precisa ser debatido abertamente, não pode ser igno-
rado — diz Garibaldi, que acredita que a campanha ajudará a 
reduzir essas mortes no país.

Preocupação mundial
Umproblemadesaúdepúboica.jpegA Organização Mundial da 

Saúde (OMS) já reconhece o suicídio como prioridade e ressalta 
que as mortes, em 90% dos casos, podem ser prevenidas, se quem 
está em risco receber assistência.

A organização conclamou os países-membros a diminuir a 
incidência em 10% até 2020. O Brasil é um desses países. Aqui, 
porém, os números estão aumentando (veja quadro).

falta de campanhas governamentais de prevenção e a insu-
fi ciência da rede pública de atenção psicossocial, que inclui, 
entre outras estruturas, os centros de atenção psicossocial (os 

Brasil poderá ter 
evento nacional 
destinado à 
prevenção
do suicídio Voluntária do CVV em Brasília: serviço gratuito oferece apoio emocional e prevenção 

ao suicídio todos os dias e faz cerca de 1 milhão de atendimentos por ano no país
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Caps, que hoje são quase 2,5 mil no país). Também condenam a 
lentidão do governo em tirar do papel as diretrizes nacionais de 
prevenção ao suicídio, de 2006.

Agora, 11 anos depois, o governo deve lançar em setembro 
o Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio. O anúncio foi feito 
pelo coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde, 
Quirino Cordeiro Junior, durante a audiência pública promovida 
na quinta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) para 
instruir o projeto de Garibaldi. O plano terá três eixos principais: 
fortalecimento do cuidado com pessoas com transtornos mentais, 
já que a presença desse tipo de transtorno é o principal fator de 
risco; ações de prevenção; e foco em informação e mídia.

Cordeiro anunciou também uma parceria com o Centro de Valori-
zação da Vida (CVV) para disponibilização de um telefone gratuito 
de atendimento. O serviço do CVV não é cobrado, mas as ligações 
para o 141 pagam pulso telefônico. O número gratuito (188) já está 
funcionando no Rio Grande do Sul. A gratuidade, inclusive para quem 
liga de celular, resultou em um aumento de ligações para o serviço.

Doenças mentais
Garibaldi relata que decidiu apresentar o projeto após ser procu-

rado por integrantes da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 
que expuseram a ele a importância de combater o estigma em torno 

do suicídio e também da doença 
mental. Por isso, outro foco da 
Semana de Valorização da Vida 
será mobilizar a sociedade contra 
o preconceito em relação a essas 
doenças, que estão diretamente 
relacionadas ao risco de morte 
autoinfl igida.

Coordenadora da Comissão 
de Estudo e Prevenção ao 
Suicídio da ABP, a psiquiatra 
Alexandrina Meleiro explica 
que, segundo a literatura mé-
dica mundial, a grande maioria 
das pessoas que se suicidaram 
tinha, ao menos no momento 
do ato, uma patologia mental, 
como depressão, e não foi de-
vidamente tratada. Esses casos 
eram passíveis de prevenção, 
diz. Para a psiquiatra, é preci-
so deixar de ter medo de falar 
sobre o assunto:

— Se conseguirmos vencer 
o preconceito contra a doença 
mental, vamos poder identifi -
car e tratar mais pessoas que 
precisam de ajuda.

A presidente da Associação 
Psiquiátrica de Brasília, Maria 
Dilma Teodoro, ressalta que o 
desconhecimento da sociedade 
sobre a depressão e outros 
transtornos mentais impõe uma 
dor extra a quem sofre do mal:

— Na depressão, que é uma das 
patologias com maior prevalência 
de suicídio, as pessoas acham que 
você não é forte, que tem que 
reagir. Não entendem que você 
não consegue reagir porque tem 
uma doença que traz alterações 
cerebrais que fazem com que 
surjam aqueles sintomas.

Isso faz com que o indivíduo, 
quanto mais é criticado, mais 
se recolha e se sinta incapaz, 
às vezes buscando o suicídio 
para aliviar o sofrimento, diz ela:

— Por causa desse preconceito, dessa difi culdade de buscar 
ajuda, estamos perdendo pessoas, e famílias estão sofrendo.

Baleia Azul
Desde abril, um repentino interesse pelo tema tomou conta 

das conversas na mídia, nas escolas, nas famílias. Um falso jogo 
virtual, o Baleia Azul — acusado de incentivar a automutilação e 
o suicídio entre jovens —, e uma série sobre uma garota que se 
mata, Os 13 Porquês (13 Reasons Why, no original), alarmaram 
a opinião pública, trazendo à tona um problema que costumava 
fi car encoberto. No Brasil, o suicídio vem crescendo mais entre os 
jovens do que em outras faixas etárias. Na população em geral, o 
número aumentou 10% desde 2002. Entre jovens, cresceu 33%.

Para entidades como a ABP e o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), que em abril lançaram uma nota pública para esclarecer 
a população sobre o Baleia Azul, esses acontecimentos foram 
uma oportunidade para orientar sobre o problema. Na nota, as 
entidades alertam para o equívoco de simplifi car o comportamen-
to suicida, associando-o a uma única causa, e esclarecem sobre 
a relação com transtornos mentais, lembrando que crianças e 
adolescentes em sofrimento estão mais vulneráveis a conteúdos 
desse tipo. A nota também orienta pais, escolas e profi ssionais 
de saúde a estarem atentos para identifi car condutas de risco.

Mas se serviu para despertar o interesse pelo assunto, por outro lado 
a reação aos dois eventos mostrou o despreparo de parte da mídia ao 
lidar com o tema e a incapacidade da população de discernir entre 
boatos e informações verdadeiras na internet, avaliam especialistas.

Durante a audiência na CAS, o psicólogo e diretor de Educação 
da SaferNet Brasil, Rodrigo Najm, afi rmou que o desafi o Baleia 
Azul surgiu de uma fake news (notícia falsa) divulgada na Rússia, 
em 2016, e que se alastrou por causa da cobertura sensacionalista 
da imprensa. A notícia teria chegado ao Brasil ironicamente no 
dia 1º de abril, veiculada por uma emissora de TV, e passou a ser 
disseminada na mídia e na rede, sem que houvesse preocupação 
em checar as informações.

Investigações feitas pela SaferNet (associação de defesa da 
cidadania e dos direitos humanos na internet) e outras entidades 
concluíram que não há um grupo estruturado por trás do desafi o, 
e sim pessoas em vá- rios países que se aproveitaram das falsas 
notícias para atrair seguidores ao suposto jogo. Com isso, o que 
era boato tornou-se um risco real, diz Najm.

O psicólogo ressaltou que é importante não demonizar a in-
ternet, e sim usar o poder da rede para multiplicar informações 
corretas e falar de prevenção.

Jovens em risco
Mitossobresuicídio.jpegGabriela tinha 13 anos quando tentou 

se matar pela primeira vez. Ficava triste por não entender o que 
estava sentindo. Com o tempo, passou a achar que não havia 
saída. Ela ainda não sabia que sofria de depressão.

— Na época, não tive coragem de falar com meus pais. Não con-
seguia expressar verbalmente o que estava sentindo. Tive medo.

Em situações de angústia, ela fazia cortes nos braços e nas 
pernas, como forma de aliviar a dor. Depois de duas tentativas 
de suicídio, resolveu pedir ajuda e viu que não estava sozinha.

— Cheguei a um ponto em que me deixei ser ajudada. E 
isso foi crucial para conseguir melhorar — diz, lembrando que 
“ninguém tem culpa de ter uma doença psicológica, não é algo 
que a pessoa escolhe ter”.

O relato de Gabriela, hoje com 21 anos, integra a reportagem 
“Prevenção ao Suicídio — É preciso falar. É possível salvar 
vidas”, da Rádio Senado, que em abril ganhou o Prêmio de 
Comunicação da CNBB.

O depoimento expressa a complexidade de perceber condutas 
de risco em jovens. A psiquiatra Alexandrina Meleiro diz que os 
pais precisam estar atentos para identifi car sinais de depressão 
ou ideação suicida em uma fase em que as alterações de humor e 
de comportamento podem ser vistas como “coisa de adolescente”.

Além da depressão, o abuso de drogas (especialmente o ál-
cool), o bullying, o abuso sexual e a agressão física estão entre 
os fatores que podem levar a condutas de risco.

Mudança brusca de comportamento, isolamento social, abando-
no de atividades prazerosas e tristeza persistente são alguns dos 
sinais de alerta. Os pais também devem perceber alterações do 
sono e apetite, queda no rendimento escolar, lesões sem razão apa-
rente (sugerindo automutilação) e mensagens de desesperança, 
despedida ou com conteúdo de morte nas mídias sociais. Se algo 
for observado, é preciso conversar e procurar tratamento, diz ela:

— Os adolescentes sofrem calados muitas vezes, porque têm 
vergonha de dizer o que estão sentindo. Os pais devem abordar 
o assunto com carinho, atenção e sobretudo compreensão. Não 
questione seu fi lho já com crítica, julgamento, represália. É a 
compreensão, o estar junto, que fará com que ele possa se abrir 
e ser cuidado.

Ela cita também a importância de fatores protetivos, como 
família, amigos ou crença religiosa.

Para Garibaldi, autor da proposta, é preciso falar 
abertamente sobre o tema
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: MOACIR DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/09/1972, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: An-
tonio Possidonio de Souza e de Maria da Solidade Souza. A pretendente.: LUCICLEIA 
SANTOS RIBEIRO, natural de Ipira, BA, nasc.: 01/04/1983, profi ssão: professora de 
ensino infantil, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Renivaldo Santos Ribeiro e de Maria Lucia Santos Ribeiro.

O pretendente.: MAICON SANTANA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1984, 
profi ssão: ligador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Nilma de Santana Lima. A pretendente.: ADRIANA MARIA DA SILVA, natural de ribei-
rão, PE, nasc.: 25/02/1994, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Augusto Domingos da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente.: LUIS EDUARDO MARTINS CARDOSO, natural de Mogi das Cruzes, 
SP, nasc.: 27/08/1982, profi ssão: químico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Luiz Antonio Cardoso e de Magali Aparecida Martins Cardoso. 
A pretendente.: AMANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/01/1995, profi ssão: tec.química, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Deivison Santana Teixeira e de Suely Silva de Almeida Santana Tei-
xeira.

O pretendente.: EDSON NOUVARK DE SOUZA SILVA, natural de Itaberaba, BA, nasc.: 
23/11/1979, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio Pereira da Silva e de Sueli de Souza Silva. A pretendente.: 
SHEILA MARIA FERNANDES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 08/08/1988, 
profi ssão: gerente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
João Galdino Fernandes da Silva e de Maria Goretti da Silva.

O pretendente.: SERGIO DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/04/1968, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Rosa da Silva e de Esmerinda dos Santos Silva. A pretendente.: 
LUCIANA FONSECA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/11/1982, pro-
fi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em Itaquera. 
fi lha de: José Fonseca dos Santos e de Neusa Mariano da Silva Santos.

O pretendente.: CARLOS EDUARDO DE AGUIAR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/03/1987, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Simoni Maria de Aguiar. A pretendente.: ANA ROSA DIAS TROSSINI, 
natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 30/07/1983, profi ssão: vendedora, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Waldemir Euzebio Tros-
sini e de Ester Dias Trossini.

O pretendente.: ALAN SOUSA DE AMORIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/10/1989, profi ssão: op.de máquinas III, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Ailton José Pereira de Amorim e de Rita de Oliveira Sousa. A pre-
tendente.: JESSICA DE OLIVEIRA LINS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/12/1992, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Joarez Bezerra Lins Filho e de Regina Aparecida de Oliveira Lins.

O pretendente.: FELIPE VERAS MACHADO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
01/06/1987, profi ssão: analista de infra instrutura TI, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: José Veras Pereira e de Rosangela Paes Machado 
Pereira. A pretendente.: JULYANA CHAVES REIS, natural de Santa Luzia do Parua, 
MA, nasc.: 27/09/1989, profi ssão: farmaceutica, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: José Ribamar Cruz Reis e de Joely Nunes Chaves Reis.

O pretendente.: FABIO APOLINARIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/08/1981, 
profi ssão: promotor de vendas, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Geraldo Eleoterio Apolinario e de Maria Nazareth Alves Apolinario. A 
pretendente.: ELZITA DE SALES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/02/1974, profi s-
são: promotora de vendas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Adelino Feliciano de Sales e de Teresa Messias de Sales.

O pretendente.: WILSON ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 11/03/1978, profi ssão: técnico em banda larga, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Wilson Roberto de Almeida e de Milca Maria Araujo 
dos Santos Almeida. A pretendente.: RITA DE CASSIA DE SOUSA, natural de Caxias, 
MA, nasc.: 26/07/1973, profi ssão: chefe de cozinha, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Nilda de Sousa.

O pretendente.: FRANCISCO CARLOS DE QUEIROZ, natural de conselheiro mairinck, 
PR, nasc.: 23/03/1965, profi ssão: ajudante de cargas e encomendas, estado civil: sol-
teiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Xavier de Queiroz e de 
Maria Antunes de Souza. A pretendente.: VANIA CRISTINA PROENCA DE CAMPOS, 
natural de osasco, SP, nasc.: 27/04/1972, profi ssão: auxiliar de triagem, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Lourenço de Campos e de 
Dirce Proenca de Campos.

O pretendente.: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SANTOS, natural de Barras, PI, 
nasc.: 28/04/1978, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José Ferreira dos Santos e de Maria de Deus de Sousa Santos. A 
pretendente.: KLANE DA SILVA SOARES, natural de Teresina, PI, nasc.: 27/09/1982, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Luiz Carlos Soares e de Rosangela Maria da Silva Chagas.

O pretendente.: ELIONALDO ANTONIO DE MACEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/12/1983, profi ssão: analista de prevenção de perdas, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Edmilson Antonio de Macedo e de Maria Francinete 
Cruz Macedo. A pretendente.: GRAZIANE GOMES DE AMORIM, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 21/03/1981, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: João Gomes de Amorim e de Ananiede Gomes dos 
Santos Amorim.

O pretendente.: DARKLES ALONSO DE ARAUJO, natural de Água Doce, MA, nasc.: 
28/10/1990, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Maria Cristina de Araujo Ribeiro. A pretendente.: JACILENE DOS SAN-
TOS SILVA, natural de Parnaiba, PI, nasc.: 29/03/1989, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jonas dos Santos Silva e de 
Maria Arlete dos Santos Silva.

O pretendente.: THIAGO DE SOUZA ASSALIN, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
13/02/1994, profi ssão: ofi cial de manutencão, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Gilson Assalin e de Roseni de Souza Assalin. A pretendente.: 
ISABEL CRISTINA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/10/1993, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Anto-
nio Cezar da Silva e de Marcia Alves da Silva.

O pretendente.: FELIPE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/07/1995, pro-
fi ssão: empacotador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Robson José da Silva e de Elisangela Maria da Silva. A pretendente.: FERNANDA 
BEZERRA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/06/1996, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roberto 
Pereira e de Maria Marlucia Bezerra Pereira.

O pretendente.: WEBER PEREIRA BORGES, natural de Suzano, SP, nasc.: 16/05/1976, 
profi ssão: técnico de segurança trabalho, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Manoel Francisco Borges e de Maria José Borges. A pretenden-
te.: SUZANE GONÇALVES BORGES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/05/1984, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: João da Silva Borges e de Sueli Aparecida Gonçalves Borges.

O pretendente.: AUDRYN MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 13/12/1989, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Dijalma Antonio de Oliveira e de Gloria Nadir 
Pereira de Oliveira. A pretendente.: JOSEANE ROCHA LOPES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 07/10/1989, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada em Mogi das Cruzes - SP. fi lha de: Dario Vieira Lopes e de Maria do Socorro 
Rocha Lopes.

O pretendente.: LUCAS MOTA DE BARROS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/05/1994, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Teofi lo Rodrigues de Barros e de Marissol Vicente da Mota. A preten-
dente.: TAIANE DE OLIVEIRA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/03/1991, 
profi ssão: atendente junior, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Carlos Pacheco Silva e de Regina Celia de Oliveira Silva.

O pretendente.: RENAN GARCIA DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
18/06/1984, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Miralva Garcia dos Santos. A pretendente.: RENATA 
PANICIO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 30/09/1985, profi ssão: assistente de nucleo, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lauro Panicio e de 
Maria Aparecida Panicio.

O pretendente.: HUGO APARECIDO ADAIR PEREIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 21/04/1981, profi ssão: operador multifuncional, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Luiz Aparecido Pereira e de Izildinha Adair Pe-
reira. A pretendente.: ALINE DOS SANTOS VIEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/03/1988, profi ssão: prendas domesticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Renata Benedita Vieira.

O pretendente.: RENATO DIAS NUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/09/1974, 
profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado na Vila Matilde. fi lho 
de: Benedito Nunes da Costa e de Zildir Dias Moitinho. A pretendente.: EDNA PEREIRA 
DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/09/1988, profi ssão: distribuidora 
de servicos, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Antonio dos Santos e de Maria Ines Pereira dos Santos.

O pretendente.: ALAN SILVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/05/1992, profi ssão: estagiario, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Domingos Silva dos Santos e de Maria de Lourdes de Carvalho Santos. 
A pretendente.: STEFANY PATRICIA GODOY DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/01/1995, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Milton de Oliveira Junior e de Adriana de Godoy Santos.

O pretendente.: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA, natural de Piracuruca, 
PI, nasc.: 13/01/1991, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Antonio Gomes da Silva e de Maria dos Santos Sousa. A 
pretendente.: GISELIA ALVES DO NASCIMENTO, natural de Xique-Xique, BA, nasc.: 
09/03/1993, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Sebastião Pereira do Nascimento e de Adelaide Alves do 
Nascimento.

O pretendente.: ERISVALDO URSULINO DA SILVA JESUS, natural de São Miguel dos 
Campos, AL, nasc.: 07/05/1982, profi ssão: técnico em hotelaria hospitalar, estado civil: 
viúvo, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: João Ursulino da Silva e de Vera 
Lucia dos Santos Silva. A pretendente.: CLAUDIA REGINA SABINO, natural de gua-
rulhos, SP, nasc.: 27/06/1973, profi ssão: auxiliar de hospedagem, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Roberto Sabino e de Iracema do 
Rosario Vieira Sabino.

O pretendente.: ISAQUE ALVES MATOS, natural de Salvador, BA, nasc.: 13/03/1983, 
profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Raimundo de Araujo Matos e de Eva Alves Matos. A pretendente.: VANUSA 
RODRIGUES, natural de Nova Londrina, PR, nasc.: 01/04/1978, profi ssão: prendas do-
mésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Geraldo 
Rodrigues e de Valdelina Americo Rodrigues.

O pretendente.: ALLEF COUTINHO MOTT SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/05/1995, profi ssão: manobrador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos - SP. fi lho de: Luis Carlos Afonso Santos e de Neuza Coutinho 
Mott Santos. A pretendente.: AMANDA LUANA DAS GRAÇAS CATAO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 15/04/1998, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Roseli das Graças Catao

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: MARCOS CHAVES BALBUENA, estado civil solteiro, profi ssão produtor 
de TV, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Balbuena Rojas e de Regina Margarida 
Chaves Balbuena. A pretendente: CAMILA DE CÁSSIA OLVEIRA RODRIGUES SERRA, 
estado civil solteira, profi ssão corretora, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Martini 
Rodrigues Serra e de Helena de Oliveira Rodrigues Serra.

O pretendente: TIAGO DA SILVA MARTINHO, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 09/11/1989, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio Martinho e de Marcia de Lourdes da Silva 
Martinho. A pretendente: JACQUELINE CAMILLO DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/01/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Dias Moreira e de Margareth Camillo Dias.

O pretendente: BRUNO MUNHOZ, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 02/07/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Molina Munhoz e de Miriam Navarro Munhoz. A pretendente: LETÍCIA BEL-
LENTANI QUERINO, estado civil solteira, profi ssão gerente de produção, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia 05/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de André Luis Querino e de Cristiane Aparecida Bellentani Querino.

O pretendente: ALLAN BRILHANTE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto de Azevedo e de Regiane Brilhante Ribeiro de Aze-
vedo. A pretendente: JULIANA TORRECILLAS PETENÁ, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/01/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Petená e de Claudia Torrecillas Petená.

O pretendente: DANIEL DE SILVA PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/07/1978, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Petrucio Fernandes Paulino e de Albertina Maria da Silva 
Paulino. A pretendente: JOELI ALEXANDRINA RAMOS, estado civil divorciada, profi s-
são secretária executiva, nascida em Santo André - SP, no dia 22/01/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Almeida Ramos e de 
Eliziaria Alexandrina Ramos.

O pretendente: EDSON SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cons-
trução civil, nascido em Camutanga - PE, no dia 15/08/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Alves dos Santos e de Maria Sa-
muel de Souza. A pretendente: EDILENE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Amarante - PI, no dia 20/07/1969, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gonzaga da Silva e de 
Teresinha de Jesus Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão re-
presentante comercial, nascido em Monte Aprazível - SP, no dia 07/02/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Araldo de Oliveira e de Aparecida 
Maria de Oliveira. A convivente: ÉRICA BARTELLI, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente social, nascida em Mesquita - RJ, no dia 18/05/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delphim Bartelli e de Marta Dalmáschio Bartelli. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.

O convivente: ALCIBIDES JOSÉ STEFFENON, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Garibaldi - RS, no dia 22/01/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Verginio Steffenon e de Jenny Aide Meneguzzi Steffenon. A 
convivente: JOELMA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em 
Tubarão - SC, no dia 14/12/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José João Martins e de Claudete dos Santos Martins. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

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: ROGERIO DIONISIO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 16/06/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Batista da Silva e de Angelita 
Dionisia da Silva. A pretendente: VANESSA SCHRÖER, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ervino Schröer e de Vicencia da 
Costa Schröer.

O pretendente: RONALDO GAMA MACIEL DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
06/10/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Maciel da 
Silva Neto e de Terezinha Gama da Silva Maciel. A pretendente: JOSIANE FELIX DE 
BARROS, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 14/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco de Assis de Barros e de Josina Felix de Barros.

O pretendente: CELSO LUIZ ALBERTO LEMES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/03/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair Reis Lemes e de Herta Anita 
Lemes. A pretendente: MARIA FABIANA SANTOS DE LIMA, profi ssão: técnico em 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nascimento: 
18/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antônio Souza de Lima 
e de Maria José dos Santos.

O pretendente: RODOLFO PAES VASCONCELOS, profi ssão: analista de 
planejamento, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, São Paulo 
- SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Flavio Tadeu Vasconcelos e de Silvia Paes Vasconcelos. A pretendente: 
STELA MÜLLER DO NASCIMENTO, profi ssão: contabilista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 06/10/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Irineu do Nascimento e de Regina Müller 
dos Santos Nascimento.

O pretendente: MARCELO DIAS SOUZA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caculé - BA, data-nascimento: 29/12/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonilso Monteiro Souza e de Ednalva 
Souza Dias. A pretendente: ELIENE DE SOUZA BRITO, profi ssão: gerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Mortugaba - BA, data-nascimento: 17/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Emilio Alves de Brito e de Helena 
Oliveira de Souza.

O pretendente: MAURINEI APARECIDO FERRES, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
19/04/1962, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Ferres e de 
Maria do Carmo Ferreri Ferres. A pretendente: MARGARETH SOARES DA SILVA, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: em Nova Esperança 
- MT, data-nascimento: 31/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Jose Bezerra da Silva e de Silvia Soares da Silva.

O pretendente: MAX PEREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 04/02/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jurandir Francisco de Almeida e de Girsoneide 
Maria Pereira de Almeida. A pretendente: JACILENE DE SOUZA BRITO, profi ssão: 
técnica de segurança do trabal, estado civil: solteira, naturalidade: em Mortugaba - BA, 
data-nascimento: 26/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emilio 
Alves de Brito e de Helena Oliveira de Souza.

O pretendente: ANDERSON SANTOS ROSARIO, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Ilhéus - BA, data-nascimento: 23/05/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Norma Suely Santos 
Rosario. A pretendente: IVÂNIA ROSA DOS SANTOS, profissão: encarregada 
de lavanderia, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Valdice Rosa dos Santos.

O pretendente: MANOEL MESSIAS DA SILVA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Escada - PE, data-nascimento: 08/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Francisco da Silva e de Maria José de 
Lima da Silva. A pretendente: VANESSA PEREIRA ROQUE, profi ssão: controladora 
de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: em Utinga, Santo André - SP, data-
nascimento: 05/08/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Noemia 
Pereira Roque.

O pretendente: CARLOS ALAN DA SILVA DAMASCENO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Belém - PA, data-nascimento: 20/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luís Carlos Lopes Damasceno e de Ivanete 
Bento Ferreira da Silva. A pretendente: ROSEMERE AMORAS PILLETTI, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: em Belém - PA, data-nascimento: 
12/10/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claimar Pilletti e de 
Edileuza Amoras Pilletti.

O pretendente: EMÍLIO QUEIROZ GARCIA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ituiutaba - MG, data-nascimento: 02/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Keila Queiroz Garcia. 
A pretendente: JULIA HELENA SILVA BUSTAMANTE, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 10/09/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Abrahan Bustamante Suarez e de Regina 
Elizabeth da Silva Bustamante.

O pretendente: THIAGO FERNANDO FARIA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 19/03/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Rosana Aparecida de Faria. A 
pretendente: LUCIANA CASTRO PINTO, profissão: consultora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/05/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Oliveira Pinto e de Alta 
Castro Pinto.

O pretendente: LEANDRO CRESCENCIO SAVELLA, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 21/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Isael Savella e de Cleonira 
Aparecida Crescencio Savella. A pretendente: DENISE RODRIGUES DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente 
- SP, data-nascimento: 26/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Rodrigues da Silva e de Dalva Tavares Coutinho da Silva.

O pretendente: RENAN JURADO GARCIA DE FREITAS, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
04/12/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair José de Freitas e 
de Silvia Jurado Garcia de Freitas. A pretendente: MARIANA DEL GRANDI SPONTÃO, 
profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 07/12/1992, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba - SP, fi lha de 
José Henrique Spontão e de Miriam Del Grandi Spontão.

O pretendente: RICARDO ARAUJO ROCHA, profi ssão: técnico tecnologia informação, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 
23/09/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edison Francisco Rocha 
e de Catarina Araujo Rocha. A pretendente: FERNANDA DE FREITAS CORRÊA, 
profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho 
- SP, data-nascimento: 23/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Corrêa Filho e de Vera Lucia de Freitas Corrêa.

O pretendente: FERNANDO AVELINO BISSOLLI, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/03/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Bissolli e de Sebastiana 
Aparecida de Lima Bissolli. A pretendente: FABIANA FURTADO BRICHUCKA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 11/09/1966, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clowis 
Furtado e de Rosa Teny Furtado.

O pretendente: SERGIO BERTO JUNIOR, profi ssão: diretor cênico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Berto e de Iara Tereza Adam Berto. 
O pretendente: CARLOS RODOLFO VEGA TELLO, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Trujillo, Peru, data-nascimento: 20/06/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Iván Chávez Vega e de 
María Lucía Pablo Tello.

O pretendente: KÉVIM SUCH, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/05/1994, residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, fi lho de Jaime Such e de Geralda Maria de Lima. A pretendente: 
JÉSSICA ROBERTA DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 26/02/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Baltazar da Silva e de Marlene Pinto 
da Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE GONÇALVES DE FREITAS, profi ssão: supervisor 
de vendas, estado civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
07/12/1980, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Renato de Freitas Filho 
e de Wilma Zilda Gonçalves de Freitas. A pretendente: JULIANE VITOR DE SOUZA, 
profi ssão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - 
SP, data-nascimento: 23/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Pedro de Souza e de Silvia Vitor de Souza.

O pretendente: HEITOR PEREIRA GEREMIAS, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
19/07/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Heleno 
Geremias e de Vera Lucia Pereira Geremias. A pretendente: THAIS FARIAS GUEDES, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Adauto Ferreira Guedes e de Angelina Farias Guedes.

O pretendente: LEONARDO TADEU VITALE, profissão: programador web, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Miguel Carlos Vitale e de Selma 
dos Santos Bezerra Vitale. A pretendente: ALINE ROMEU CUSTODIO, profissão: 
analista administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo - SP, data-nascimento: 07/01/1985, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de Raimundo Antonio Custodio e de Zuleide Romeu Custodio.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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:

Edital de Intimação  prazo de 20 dias. Processo Nº 0007361-72.2017.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Francisco Antão Da Silva, CPF/MF Nº 031.274. 228-22,
RG Nº 04514465 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do
valor de R$ 12.549,50 (12/03/2017), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10
% (art.513,§2º,IV,do NCPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2017.                (31/05 e 01/06)

Edital de Citação  prazo de 20 dias. Processo Nº 0012825-77.2017.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Roberto Emiliano Barros Chaves, RNE Nº 00010779 4LAO037,
Inscrito NO CPF/MF SOB Nº 233.740.058-10que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi
deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 5.639,55, que
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2017.            (31/05 e 01/06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0017015-20.2016.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Paulo Sérgio Dos Santos, CPF/MF Nº 076. 576. 918-24, RG Nº
17.957.836-4 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$ 15.535,18 (30/06/2016), que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena
de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2017.           (31/05 e 01/06)

Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1004153-70.2016.8.26.0011. O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino,
MM. Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional de Pinheiros- SP, Faz Saber a Vanessa Bortolo RG:
33.350.145-7, CPF/MF Nº 321.899.938-30, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua intimação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 7.417,92, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta, aos 10 de Maio de 2017.                                                        (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010561-71.2014.8.26. 0068 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Paes Straforini, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Paulo Scarpelli Rezende, RG Nº 10.884.646-5, CPF Nº 089.211. 638-24 que
União Social Camiliana, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
receber a quantia de R$ 38.079,88 referente os Cheques devidamente vencidas e não pagas. Estando
o executado em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embarque ou reconheça o crédito do
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação 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 Barueri, aos 26 de maio de 2017.    (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1114735-35.2 014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda
Negrão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) GISLENE NEGRETE MONFORTE, CPF 148.091.608-07,
RG 2309160807, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: o autor ajuizou ação Monitória da quantia de
R$1.657,19, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. 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 ou embargue a ação. 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 maio de 2017.                                                                                               (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028404-78.2011.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Amelia Prestes, Travessa Francisco Viola, 658, CS 07, Casa
Verde Alta - CEP 02544-021, São Paulo-SP, RG 1.286.137, Solteira, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda,
para cobrança do valor de R$ 3.457,21 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e um
centavos), referente às da taxa de conservação do lote 06, da Quadra DK, do Empreendimento Terras
de Sta Cristina VI. 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, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2017.                                          (31/05 e 01/06)
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

GILMAR SEVERIANO DA COSTA, estado civil divorciado, profissão mecânico 
diesel, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e sessenta e dois (05/03/1962), residente e domiciliado 
Rua Go Sugaya, 14, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson 
Severiano da Costa e de Margarida de Jesus Costa. MICHELE APARECIDA VIA-
NA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/090.
FLS.202V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e oitenta e seis (14/07/1986), residente e domiciliada Rua Go Sugaya, 14, casa 
01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmar Gonçalves Viana e de 
Margarida Pires Viana.

JOSÉ RONALDO SANTOS BEZERRA, estado civil viúvo, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Jaraguá, Municipio de Maceió, Maceió, AL no dia dezessete de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e oito (17/12/1968), residente e domiciliado Rua São Geraldo, 
1898, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antônio Alves Bezerra Filho e de Marinete Gregorio dos Santos Bezerra. DENISE 
DELGADO LOPES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e um 
(25/01/1971), residente e domiciliada Rua São Geraldo, 1898, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Delgado Lopes e 
de Olga Delgado Lopes.

JOÃO CLARO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Teçaindá, Município de Martinópolis, neste Estado, Martinópolis, SP no 
dia quatro de outubro de mil novecentos e quarenta e cinco (04/10/1945), residente 
e domiciliado Rua Planta da Sorte, 42, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Luiz Claro do Nascimento e de Otilia de Oliveira do Nascimento. CLEIA 
NOGUEIRA FLOR, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (14/01/1964), residente e domiciliada Rua Planta da Sorte, 42, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Daniel Flor e de Maria 
Nogueira Flor.

EDMAR DE OLIVEIRA ADÃO, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nas-
cido em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/137.FLS.215V-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (26/09/1986), residente e domiciliado Rua dos Eucaliptos, 16, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José do Carmo Adão e de Catia Maria de Oliveira 
Adão. JACIANE OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi s-
são recepcionista, nascida em Candeias, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.070-
-CANDEIAS/BA), Candeias, BA no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta 
e quatro (15/03/1984), residente e domiciliada Rua dos Eucaliptos, 16, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amós Ferreira Rosa do Nascimento e de Ana Santana 
de Oliveira do Nascimento.

FABIO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão segurança de condominio, nascido 
em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-110.FLS.058-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e 
um (09/10/1981), residente e domiciliado Rua Juçaral, 441, casa 01, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jandira Maria Ribeiro. CRISTINA 
FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão segurança patrimonial, 
nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A-061.FLS.029-ARAPIRACA/AL), 
Arapiraca, AL no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (12/12/1987), 
residente e domiciliada Rua Juçaral, 441, casa 01, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josuel Antero do Nascimento e de Silvania Ferreira 
Nascimento.

EDUARDO ARAUJO MANTOVANI, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-247-172Vº ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e seis (23/04/1996), residente 
e domiciliado Rua Tomé Málio, 357, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Eduardo Mantovani e de Adriana Araujo. PATRICIA THAINÁ DA CONCEI-
ÇÃO DIAS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A-236,FLS.299 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (18/11/1995), residente e domiciliada Rua 
Baltazar Teles, 196, bloco A, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Soares Dias e de Sandra Aparecida 
da Conceição Dias.

WALNEI MACIEL NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Grajaú, Estado do Maranhão (CN:LV.A-135.FLS.240-GRAJAÚ/MA), Grajaú, MA no 
dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (08/01/1995), residente e domi-
ciliado Rua Agostinho da Faria, 322, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Domingos Nascimento e de Maria do Rosario de Freitas Maciel. MAYARA 
CRISTINA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A-305,FLS.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e noventa e oito (22/03/1998), residente e domiciliada Agosti-
nho da Faria, 322, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabiana 
Joyce do Nascimento.

WALDIVINO CAVALCANTE MARQUES, estado civil solteiro, profissão fiscal de 
loja, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/141.FLS.255V LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(29/10/1986), residente e domiciliado Rua Francisco Vidal, 270, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Lima Marques e de Antonia 
Florinda Cavalcante Marques. JAIANE HOLANDA CARNEIRO NICÁCIO, estado 
civil solteira, profissão esteticista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/236.FLS.097V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (07/09/1995), residente e domiciliada Rua Francisco Vidal, 270, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Vilton Carneiro Nicácio 
e de Maria Rozimá de Holanda.

ANDERSON FELIPE DA SILVA MAXIMO, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.046V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e um (25/08/1991), resi-
dente e domiciliado Rua Morubixaba, 17, viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gilberto Maximo e de Katia Aparecida da Silva. VERONICE INÊZ 
DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Itaíba, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/047.FLS.213-ITAÍBA/PE), Itaíba, PE no dia cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (05/12/1993), residente e domiciliada 
Rua Morubixaba, 17, viela 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco José dos Santos e de Inêz Josefa da Silva.

JOBERT LEITE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.047-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e dois 
(26/03/1972), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 111, bloco 
B, apartamento 14, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Leite 
do Nascimento e de Josefa da Conceição do Nascimento. LUCIANE LOMBARDI, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (12/11/1974), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 111, 
bloco B, apartamento 14, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner 
Lombardi e de Sueli Rosado Lombardi.

DANIEL VICENTE DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (14/02/1987), residente e domiciliado 
Rua Ferdinando Bertoni, 73, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Daniel 
Vicente da Silva e de Vera Lúcia de Pádua Silva. RENATA COSTA DUARTE, estado 
civil divorciada, profissão pedagoga, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(18/12/1981), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, torre I, apartamento 
52, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alcides Duarte e 
de Ivanir Costa Leite Duarte.

ROBSON ANGELO CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/096.FLS.200-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete (29/04/1987), residente e domiciliado 
Rua Ioneji Matsubayashi, 673, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião 
Ramos Cruz e de Solange Angela de Jesus Cruz. KELLY AMARAL CAPARROZ, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Subdistrito Vila 
Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/179.FLS.266V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e três (16/05/1993), residente 
e domiciliada Rua Fascinação, 310, bloco E, apartamento 14, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Caparroz e de Maria 
Elza Amaral Caparroz.

BRUNO ENRIQUE ALVES TOSTES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/174.FLS.260 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (24/07/1988), residente 
e domiciliado Rua Sestílio Melani, 630, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Tostes e de Maria Aparecida Alves 
Rodrigues. DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.AA/106.FLS.153V-
-10º CIRCUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois (09/11/1982), residente e domiciliada Rua 
Mármore, 40, casa 02, Parque Central, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Silva 
dos Santos e de Lucia Maria Costa de Oliveira.

MARCOS DE OLIVEIRA LEONEL, estado civil divorciado, profi ssão supervisor, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e setenta e seis (25/07/1976), residente e domiciliado 
Rua Fava, 28, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido 
Isael Leonel e de Maria de Lourdes de Oliveira Leonel. PATRICIA ALVES ACIOLI 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e 
oito (16/01/1978), residente e domiciliada Rua Lua do Alforje, 47, casa 02, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Estevão 
da Silva e de Raimunda Alves Acioli.

FRANCISCO BARBOSA NETO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/062.FLS.070-URUÇUCA/BA), Itabuna, 
BA no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e dois (13/07/1992), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Catalani, 179, casa 02, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Celenei dos Santos Barbosa. LUZIANA SIMPLICIO PIRES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de loja junior, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/082.FLS.124V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (12/09/1992), residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 
179, casa 01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luziano Simplicio 
Pires e de Maria da Silva Pires.

PAULO RICARDO COIRANO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.150-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (28/11/1989), 
residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 249, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Benicio Coirano e de Sonia Regina Aparecida Coirano. KAREN CRISTINE 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão monitora de qualidade, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/265.FLS.072-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (28/09/1989), residente 
e domiciliada Rua Flor do Japão, 249, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Eugenio de Souza Filho e de Sueli Aparecida de Souza.

FABIO VIANA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão representante comercial, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (28/06/1972), residente e domiciliado Rua Baía de Japerica, 
68, bloco 09, apartamento 03-A, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Felicia Viana dos Santos. MONICA FERREIRA DA PAIXÃO, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (02/10/1975), residente 
e domiciliada Rua Izabel Redentora, 97, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eduardo Serafi m da Paixão e de Catarina Ferreira da Paixão.

SIDONY DE LIMA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido em Antônio 
Martins, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/006.FLS.284-JOÃO DIAS/RN), Antônio 
Martins, RN no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e oito (13/07/1998), resi-
dente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 502, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Iran Lopes e de Márcia Neile de Lima Mesquita Lopes. PAMELA CRISTINA CARDOSO 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/260.FLS.159 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil 
novecentos e noventa e seis (11/09/1996), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 
502, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Willian da Silva Barbosa e de Regiane do 
Socorro Cardoso Ferreira.

JOSÉ ROCHA REIS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão marceneiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e 
cinquenta e oito (27/08/1958), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 415, casa 
40, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rocha Reis e de Nely 
de Souza Marques. SILVIA CRISTINA DE LIMA MELLO, estado civil viúva, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil 
novecentos e sessenta e três (05/08/1963), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 
415, 40, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carneiro de Lima 
e de Nair da Conceição Lima.

GUILHERME CARDOSO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro civil, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.228V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro (24/03/1994), residente e domici-
liado Rua Botuporã, 605, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Silva e de 
Maria Aparecida Cardoso. TALITA LILIAN CAMPOS GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/249.
FLS.163V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (08/05/1996), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 290, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Roberto Gonçalves Pereira e de Ednalva 
Campos Gonçalves Pereira.

RAUL VICTOR DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.406-PARI/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa (01/11/1990), 
residente e domiciliado Rua Guaiaçã, 96, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Clietes Anorato Silva e de Ivonete Lourenço dos Santos Silva. ANDRESSA 
CHAGAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.098 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e noventa e três (14/05/1993), residente e domiciliada Rua 
Mariano Moro, 04, Travessa Particular, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Durvalino Barros dos Santos e de Luciane Chagas da Silva.

ROGERIO DOS SANTOS XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/05.FLS.280 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (28/12/1976), residente e 
domiciliado Rua Palmilheira, 162, Parque Savoy City, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Cicero Calixto Xavier e de Marcia Dias dos Santos Xavier. PRISCILA APARECIDA 
FONSECA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.226V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta (27/08/1980), residente e 
domiciliada Rua Narciso Araújo, 646, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Carlos Alves e de Edna da Fonseca Bakos.

EDSON LUIS CASARIN SOARES ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e sessenta e seis (26/06/1966), residente e domiciliado Rua São Tomaz 
de Aquino, 282, Vila Maricy, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Nelson 
Soares Almeida e de Irene Casarin Soares Almeida. ANTONIA MARLENE DA SILVA 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Mulungu, Estado do 
Ceará, Mulungu, CE no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e sessenta e três 
(26/08/1963), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 206, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bruno de Souza e de Francisca 
da Silva Souza.

DIEGO ANGELO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(03/04/1983), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 72, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Tertulino Bispo dos Santos e de Izabel Cristina Angelo dos Santos. 
MARIA LOURDES DE CASSIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/092.fl s.282-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/12/1988), 
residente e domiciliada Rua Planta da Sorte, 72, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Alberto Malaquias da Silva e de Francisca Tereza da Silva.

FABIO DE SOUZA BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e setenta e 
oito (07/03/1978), residente e domiciliado Rua Seneca, 31, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Barbosa e de Sildete Crispina Pinheiro de Souza. 
PRISCILA DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/186.FLS.233V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho 
de mil novecentos e noventa e três (29/07/1993), residente e domiciliada Rua Seneca, 
31, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney Batista de Lima e de 
Rosemeire Maria da Silva.

ANDRÉ LUIS BENEDICTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de auto eletrica, 
nascido em Santa Bárbara D’oeste, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.145-SANTA BÁR-
BARA D’OESTE/SP), Santa Bárbara D’oeste, SP no dia oito de abril de mil novecentos 
e oitenta e sete (08/04/1987), residente e domiciliado Avenida Adriano Bertozzi, 909, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Benedicto e de Ana Alice 
da Silva Benedicto. KELLY ADRIANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de setor, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-48,FLS.172Vº ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta (10/06/1980), residente e 
domiciliada Avenida Adriano Bertozzi, 909, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Geraldo da Silva e de Maria Aparecida Gomes da Silva.

EVERTON DA SILVA ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão segurança patrimonial, 
nascido em Santaluz, Estado da Bahia, Santaluz, BA no dia vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (22/11/1984), residente e domiciliado Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 632, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Alberto Araújo e de Rita de Cássia da Silva Araújo. CARLA LEITE DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/112.
FLS.053-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e noventa 
e dois (13/04/1992), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 632, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto da 
Silva e de Sonia Aparecida Leite da Silva.

ANDERSON SPCIAN, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarifado, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.336-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta (29/09/1980), 
residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 400, casa 03, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Adelina Spcian. FERNANDA MAIA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/032.
FLS.016-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (23/09/1981), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 400, casa 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Maia e de Ruth 
Aparecida Paiva Maia.

ANTONIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de sistema de saneamento, nascido em Recife, Estado Pernambuco (CN:LV.A/021.
FLS.041-15º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e setenta e dois (19/01/1972), residente e domiciliado Rua Alaor, 42, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Amorim de FreitaS e de 
Maria José Barbosa de Freitas. MÁRCIA RAMALHO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Presidente Prudente, neste Estado, Pre-
sidente Prudente, SP no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e três (07/05/1973), 
residente e domiciliada Rua Alaor, 42, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Audalio Higino da Silva e de Maria José Ramalho da Silva.

MARCOS ROGÉRIO ROMÃO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/061.FLS.107-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (28/12/1974), residente e domiciliado 
Rua Coatá, 136, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Altamiro Romão e de Maria Antonia Romão. NILZA FERNANDES ANDRADE, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de SAC, nascida em Jequié, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/057.FLS.260-BOAÇÚ JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e oitenta e seis (17/08/1986), residente e domiciliada Rua Coatá, 136, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João José 
de Andrade Neto e de Marilene Ramos Fernandes.

JOCINALDO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/018.FLS.051 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (01/12/1977), residente 
e domiciliado Rua São Teodoro, 432, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Antonio Lopes e de Nadir da Silva Lopes. RENATA JANAÍNA PRUDENCIO 
INÁCIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Diadema, 
neste Estado (CN:LV.A/057.FLS.299-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia seis de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e dois (06/01/1982), residente e domiciliada Rua São Teodoro, 
432, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Inácio e de 
Rosangela Maria Prudencio Inácio.

GUILHERME DE QUEIROZ GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão atleta pro-
fi ssional, nascido em Novo Horizonte, neste Estado, Novo Horizonte, SP no dia vinte 
e três de maio de mil novecentos e noventa (23/05/1990), residente e domiciliado Rua 
Alexandre Sabbag, 282, Residencial Lago do Vale II, Novo Horizonte, neste Estado, Novo 
Horizonte, SP, fi lho de José Roberto Gonçalves e de Alice Garcia de Queiroz Gonçalves. 
JOICE BRAGA CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (07/08/1991), residente e domiciliada Rua Geraldo Costa Manso, 48, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Constantino Diniz de Carvalho 
e de Erlandia Maria Braga Carvalho. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Novo Horizonte, neste Estado.

CLEITON NOGUEIRA CALVO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-69,FLS.81-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (01/07/1983), residente e domiciliado Rua 
Santo Antônio da Manga, 110, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Nogueira Calvo e de Aparecida Fatima da Costa Calvo. ANNA PAULA 
DA SILVA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Lucélia, neste 
Estado (CN:LV.A-53,FLS.78-LUCÉLIA/SP), Lucélia, SP no dia seis de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (06/09/1983), residente e domiciliada Rua Santo Antônio 
da Manga, 110, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Batista 
Dantas e de Maria de Lourdes Valencio da Silva.

MAICON RODRIGO VENEZIANI DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (20/11/1989), residente e do-
miciliado Rua Antônio Gandini, 452, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Donizeti Esteves dos Santos e de Amanda Andréa Veneziani dos Santos. MARINA 
DE LIMA SATO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/020,FLS.144-Vila Matilde/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta e um (12/06/1981), residente e domiciliada Rua 
Antônio Gandini, 452, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Sato e de 
Dalva Luiza de Lima Sato.

JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos 
e cinquenta e nove (16/07/1959), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 55, casa 
01, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Oliveira e 
de Josefa Alves de Oliveira. VERA LUCIA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito 
de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete (08/11/1957), residente e domiciliada 
Rua Tineciro Icibaci, 47, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues 
Filho e de Francelina de Godoy Rodrigues.

IVAN RAMOS SILVA, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em Tu-
tóia, Estado do Maranhão (CN:LV.A-65,FLS.219-TUTÓIA-MA), Tutóia, MA no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito (25/05/1988), residente 
e domiciliado Rua Baltazar da Silva, 84, casa 03, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Jesus Silva e de Cleonice 
Ramos Silva. JAMILY FERREIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida em Tutóia, Estado do Maranhão (CN:LV.A-67,FLS.178 
TUTÓIA-MA), Tutóia, MA no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (05/05/1989), residente e domiciliada Rua Baltazar da Silva, 84, casa 03, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
de Jesus Ferreira da Cruz.

LEANDRO PEREIRA DE LAES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar ténico ele-
trônico, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de 
mil novecentos e oitenta e nove (07/09/1989), residente e domiciliado Rua Sebastião 
Ivo, 544, casa B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Manoel de 
Laes e de Maria de Fatima Pereira de Laes. GISELE MACEDO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-99,FLS.76 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (27/08/1987), residente e domiciliada Rua Babaçu, 111, casa A, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeremias Francisco da Silva e de Lindecil 
Oliveira Macedo.

JAILDO RICARDO FORTUNATO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em Arcoverde, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/019,FLS.259-ARCOVERDE/
PE), Arcoverde, PE no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(21/10/1977), residente e domiciliado Rua Sargento Pedro dos Santos, 337, casa 
02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Fortunato da 
Silva e de Cicera Maria Fortunato da Silva. MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Arcoverde, Estado de Pernambuco, Arco-
verde, PE no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(25/12/1974), residente e domiciliada Rua Sargento Pedro dos Santos, 337, casa 
02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo da Silva 
e de Maria de Lourdes da Silva.

CLEBSON ROBERTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/279.FLS.117-CER-
QUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (25/06/1987), residente e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 
530, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto da 
Silva e de Sebastiana Pereira dos Santos da Silva. ROSANGELA CONCEIÇÃO DE 
AZEVEDO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos 
e setenta e oito (16/06/1978), residente e domiciliada Rua Padre Vicente de Araújo, 
200, Jardim Quisisana, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Gonçalves de 
Azevedo e de Joana Conceição de Azevedo.

RENILSON DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A 18,FLS.271-INDAIABIRA/
MG), São João do Paraíso, MG no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e 
noventa (29/11/1990), residente e domiciliado Rua Nhamunda, 160, casa 02, Vila Dalila, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro José dos Santos e de Maria Francisca 
de Sousa Santos. RITHELE DA SILVA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa e dois (29/06/1992), residente e domiciliada Rua da 
Estação, 265, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Luis Araujo 
e de Roselene Gomes da Silva.

RODRIGO FERNANDES BAMBACH, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A-87,FLS.004V-ALTO DA MOOCA-SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa (15/05/1990), residente e 
domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo 
José Bambach e de Silvania Fernandes Bambach. BRUNA CONCEIÇÃO VELOSO, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A-158,FLS.411 VILA PRUDENTE-SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de 
mil novecentos e oitenta e nove (10/08/1989), residente e domiciliada Rua Engenheiro 
Villares da Silva, 1176, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Veloso e de Elma 
Maia da Conceição Veloso.

FELIPE BERNARDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de almoxari-
fado, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, (CN:LV.A/330,FLS.041-
-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos 
e noventa (30/07/1990), residente e domiciliado Rua Amanari, 285, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Barbosa da Silva e de 
Arlete Simone Bernardes da Silva. JACKELINE ROCHA DE SOUSA, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativo financeiro, nascida em Cristino Castro, 
Estado do Piaui, (CN:LV.A/003,FLS.132V-CRISTINO CASTRO/PI), Cristino Castro, 
PI no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e três (21/07/1993), 
residente e domiciliada Rua Icouara, 15, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Fernandes de Sousa e de Maria Roselma da 
Rocha de Sousa.

JULIO CESAR DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e sete de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (27/08/1988), residente e domiciliado Rua Sargento da 
Aeronáutica José Pereira Alves, 120, Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP, filho de Ademar Nogueira de Souza e de Valdete Borges 
de Souza. EVELYN NUNES CHIACCHIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro (12/01/1994), residente e domiciliada 
Rua Senador Amaral Furlan, 737, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de Adelina Nunes Chiacchio. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de 
Guarulhos, neste Estado.

FILIPE ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão assistente de 
logística, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (27/11/1989), residente e 
domiciliado Rua Gravatá-do Campo, 232, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Irany Roberto de OliveirA e de Maria Balbino de Oliveira. SARAH 
ELISABETH SILVA CANGNI, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e 
noventa (10/04/1990), residente e domiciliada Rua Gravatá-do-Campo, 232, casa 
03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rineu Cangni e de Carmelinda 
Alves da Silva Cangni.

KLEBER OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão acesso lógico, nascido 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A 92,FLS.136-CAMBUCI-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (28/12/1992), 
residente e domiciliado Rua Faustino Correa, 14, A, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Paulo Barboza de Sousa e de Cleonice Aparecida 
de Oliveira de Sousa. LETICIA PEREIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista fi scal, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 305,FLS.118-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 Samuel Pedro dos Santos, 
20, Jardim Robru, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Messias Pereira Soares e de 
Roseli Rodrigues da Silva Soares.

PEDRO LOPES BAIÃO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nasci-
do em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A 73,FLS.67Vº-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(18/12/1985), residente e domiciliado Rua José Ramazini de Oliveira, 122, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Lopes Baião e de Marcia 
Trazzi Lopes Baião. PRISCILA ALMEIDA VENTURA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente contabil, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A 98,FLS.102-
-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (14/09/1985), residente e domiciliada Rua José Ramazini de Oliveira, 
122, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lelis Ventura e de 
Ednalda Almeida Costa Ventura.

LUIZ GUSTAVO SILVA DE PAULA, estado civil solteiro, profissão programador de in-
ternet, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/235,FLS.294-
-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (07/12/1991), residente e domiciliado Rua Conceta Maria Ruta, 
21, Conjunto Habitacional Ana Paula, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de José Silva de Paula e de Ivonete Regina de Amorim Paula. 
MARIA DAYANE AMORIM SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de 
oportunidade, nascida em Limoeiro, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/009,FLS.015-
-MACHADOS/PE), Limoeiro, PE no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (21/01/1992), residente e domiciliada Travessa Fox-Trot, 05, casa 
03, Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Augusto da Silva 
e de Odete Amorim Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

JEAN LOURENA GRIGORIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/116.FLS.238V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (02/10/1989), residente e domiciliado 
Rua Flor da Verdade, 16, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo 
Grigorio dos Santos e de Maria Sonia Santos Lourena. CAMILA BATISTA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão analista, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/444.
FLS.250-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (20/02/1989), residente e domiciliada Rua Flor da 
Verdade, 298, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Batista de Souza 
e de Cleusa Maria de Souza.

MURILO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A-95,FLS.267 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de maio de mil novecentos e oitenta e sete (02/05/1987), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 507, apartamento 31-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Monteiro da Silva e de Nilza Olivia da Silva. VI-
VIANE CABRAL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida 
em Afogados - Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A-33,FLS.290-8ª ZONA AFOGA-
DOS - RECIFE/PE), Afogados - Recife, PE no dia nove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (09/01/1987), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 14, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David José da Silva e 
de Maria de Lourdes Cabral.

JOSÉ MAR MENDES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em Areado, Estado de Minas Gerais, Areado, MG no dia vinte de abril de mil novecentos e 
cinquenta e sete (20/04/1957), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 790, bloco 
06, apartamento 53, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Mendes da Silva e de Antonieta Ferreira Mendes. NEIDE ALVES GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Boa Família, Municipio de Muriaé, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-23,FLS.490-BOA FAMILIA-MG), Muriaé, MG no dia vinte 
e nove de outubro de mil novecentos e setenta e seis (29/10/1976), residente e domiciliada 
Avenida das Alamandas, 790, bloco 06, apartamento 53, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hermes Gonçalves e de Irene Alves Gonçalves.

EDILEI FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
Cerqueira Cesar, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecen-
tos e setenta (28/04/1970), residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1724, casa 11, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Martins 
Ferreira da Silva e de Aparecida Maria Alves da Silva. TATIANE TEREZA SANTOS SOU-
ZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/029,FLS.126 CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (04/01/1984), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 
1724, casa 11, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josenilson dos Santos Souza e de Claudete Tereza da Silva.

GERLÂNDIO ALLISON DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão laboratorista junior, 
nascido em Santana dos Garrotes, Estado da Paraíba (CN:LV.A/07.FLS.061-SANTANA DOS 
GARROTES/PB), Santana dos Garrotes, PB no dia oito de julho de mil novecentos e noventa 
e três (08/07/1993), residente e domiciliado Rua Ângela Costa Pollon, 45, Vila Rosina, neste 
Estado, Caieiras, SP, fi lho de José Francisco de Morais e de Maria do Carmo de Morais. 
ROSANE LAVORENTI BASILIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento 
pessoal, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.007V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e oito (20/04/1988), 
residente e domiciliada Rua Caxinguelé, 619, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Faria Basilio e de Neide Lavorenti Basilio.

FABRICIO RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de caixa, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/223.FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e cinco (22/04/1995), residente 
e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 75, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Pereira Silva e de Karina Rodrigues Silva. STEFANY 
NUNES RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de atendimento, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.068-
-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (13/03/1995), residente e domiciliada Rua Morro do Caieiro, 25, Vila Curuçá, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Orlando de Oliveira Silva e de Rosane 
Esmeralda Nunes dos Santos. 

CLÁUDIO ROGÉRIO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.101V-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e setenta 
(28/12/1970), residente e domiciliado Rua Irará, 240, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nunes Filho e de Maria Nunes 
Neta. ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito 
de março de mil novecentos e setenta e dois (18/03/1972), residente e domiciliada Rua 
Irará, 240, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ribeiro Sobrinho e de Maria de Lourdes Silva Ribeiro.

JIDERLAN BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/083.FLS.023-1º OFÍCIO DE FEIRA DE 
SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (09/09/1984), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 398, Jardim Cibele, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Jesus dos Santos e de Aurelina Barbosa dos 
Santos. LEIA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Serra 
Preta, Estado da Bahia (CN:LV.A/041.FLS.049-SERRA PRETA/BA), Serra Preta, BA no 
dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (17/02/1983), residente e 
domiciliada Rua Adolfo Appia, 398, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Santos Ferreira e de Darci Silva Ferreira.

MAX ALEF GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produ-
ção, nascido em neste Distrito (CN:LV.A189,FLS.118Vº ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e três (19/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Astrogildo Rodrigues de Freitas, 107, casa 02, Parque 
das Paineiras, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Iderval Pereira da Silva e de 
Samara Gonçalves Herrera da Silva. CAMILLA ROSA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-127,FLS.044-
-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (27/11/1994), residente e domiciliada Avenida Caititu, 
58, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria da Conceição Rosa dos Santos.

EVERSON CAMILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.239-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (08/02/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Rainha da Noite, 302, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Camilo dos Santos e de Laurineide Gama dos Santos da 
Silva. CINTIA FLOR LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.139V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/11/1987), residente 
e domiciliada Rua Rainha da Noite, 302, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Flor Lopes e de Maria de Lourdes Lopes.

VALDEMAR CIRINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Poços, Município de Remanso, Estado da Bahia, Remanso, BA no dia treze de novem-
bro de mil novecentos e setenta e três (13/11/1973), residente e domiciliado Rua Adolfo 
Appia, 398, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jafé Cirino da Silva e 
de Arlinda Evangelista da Silva. MARIA MARGARIDA DE SANTANA ALVES, estado civil 
viúva, profi ssão cozinheira, nascida em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, 
Vitória de Santo Antão, PE no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e sessenta 
e um (28/09/1961), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 398, Jardim Cibele, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosma Severina de Santana.

JOSÉ PEREIRA DA ALELUIA, estado civil divorciado, profi ssão jornalista, nascido em Goiatins, 
Estado do Tocantis, Goiatins, TO no dia cinco de junho de mil novecentos e cinquenta e nove 
(05/06/1959), residente e domiciliado Rua Córsega, s/nº, Residencial Village Garavelo - 2ª 
Etapa, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, Aparecida de Goiânia, GO, fi lho de Ricardo 
José da Aleluia e de Rita Pereira da Silva. FERNANDA BARBOSA NEVES, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/031.
FLS.060 MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e 
três (05/05/1983), residente e domiciliada Avenida Flor da Abissínia, 216, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lázaro Heleno Neves e de Brigida Barbosa Neves.

JOSÉ GERALDO MEDINA DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
em Palmópolis, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/016.FLS.075-PALMÓPOLIS/MG), 
Palmópolis, MG no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa (13/02/1990), 
residente e domiciliado Rua Mar Del Plata, 11, Aguazul, Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião Medina de Morais e de Gilda Pereira de Morais. NA-
TALIA LINS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/166.FLS.250V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho 
de mil novecentos e noventa e dois (24/07/1992), residente e domiciliada Rua Francisco 
Alarico Bérgamo, 909, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alderito José 
Ribeiro e de Eliane Lins dos Santos.

AGNALDO GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Pau Brasil, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.082 PAU BRASIL/BA), Pau Brasil, 
BA no dia cinco de março de mil novecentos e setenta e oito (05/03/1978), residente e 
domiciliado Rua Fernandes Tenório, 436, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Gonçalves de Oliveira e de Mariene Alves dos Santos. STELA CHAVES 
DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Itabuna, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/022.FLS.081-FLORESTA AZUL/BA), Itabuna, BA no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (05/02/1986), residente e domiciliada Rua Fernandes 
Tenório, 436, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias de 
Santana e de Raimunda Chaves da Trindade.

JONATHA LEAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente de farmácia, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/227.FLS.143-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de junho de mil novecentos e noventa e cinco (08/06/1995), residente e domiciliado Rua 
Gustavo Otero, 12, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Donerio dos Santos e de Geracina Santana Leal. CLARA 
REGINA DE SOUSA FIDALGO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.178V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de abril de mil novecentos e noventa e cinco (15/04/1995), residente e domiciliada 
Rua Gustavo Otero, 12, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Fidalgo e de Marta Lucia de Sousa Fidalgo.

LUCAS PIRES DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/225.FLS.247-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (03/05/1995), residente e domiciliado Rua Dene, 307, casa 
01, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Rinaldo Pires do Amaral e de Ana Paula 
Morais. CAMILA DE SOUZA PAIVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.073-ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e três (28/01/1993), residente e domi-
ciliada Rua Camuengo, 832, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Santos Paiva e de Maria da Conceição Jesus de Souza.

WALLACE DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/179.FLS.046V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (11/12/1992), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1642, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Helio Rocha e de Luzia do Couto Oliveira Rocha. KAMILLA RIBAS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/254.
FLS.188V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e 
noventa e seis (11/07/1996), residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 1642, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivan Araujo da Silva 
e de Luzeni Gino Ribas da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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:

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

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/03/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson de Carvalho e de Zilda Rodrigues Alves dos Santos. 
A pretendente: NAYARA DIAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 02/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Daltivo Santos e de Dinoralva Dias Silva.

O pretendente: JOZIEL LUIS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedi-
ção, nascido em Paulistana, PI, no dia 24/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Francisco Gomes e de Josefa Domingas da Conceição. A 
pretendente: ANGELICA LUCIA BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Itaporanga, PB, no dia 20/10/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Antonio da Silva e de Vera Lucia Bezerra da Silva.

O pretendente: ISRAEL SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/11/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar de Fatima Silva e de Rosa Maria dos Santos. 
A pretendente: LINDA INÊZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/09/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Nildo dos Santos e de Maria Rita Coelho dos Santos.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/10/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Nildo dos Santos e de Maria Rita Coelho dos Santos. A preten-
dente: SIMAIZE DE JESUS ALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Ibirapitanga, BA, no dia 22/06/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elias Braz Alves e de Maria Augusta de Jesus.

O pretendente: DORIVAL ALMEIDA DAS GRAÇAS, estado civil solteiro, profi ssão 
armador, nascido em Conceição da Barra de Minas, MG, no dia 27/03/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antônio das Graças e de Se-
bastiana Raquel de Almeida. A pretendente: MARIA LUCIA ARAUJO DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em São Felipe, BA, no dia 24/07/1975, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inês Araujo da Conceição.

O pretendente: WILSON RENATO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gazista, 
nascido em Rio Formoso, PE, no dia 22/09/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josefa Ferreira. A pretendente: RENATA ANDRADE DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Maceio, AL, no dia 25/07/1990, residente 
e domiciliada Avenida Bandeira dos Cataguazes, 64, C, Jardim Camargo Novo, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Andrade da Silva e de Maria Josefa Andrade da Silva.

O pretendente: FLAVIO BELO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico de 
enfermagem, nascido em Indianópolis, PR, no dia 06/06/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Belo da Silva e de Aureanice Matilde 
da Silva. A pretendente: RAQUEL DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica de farmacia, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/12/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Alves de Barros e de Severina da Silva Barros.

O pretendente: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Carbonita, MG, no dia 29/04/1981, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Donizete da Silva e de Marinalva Maria da Silva. A 
pretendente: MARIELI CHAGAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 02/09/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Chagas Neto e de Maria Gorete Chagas.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS TAMAZI, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/06/1986, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Roberto Tamazi e de Neusa Mendes dos 
Santos. A pretendente: TAINA SILVA NOVAES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/09/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celio Santos Novaes e de Valdirene Castilho de Silva.

O pretendente: VANDERLEI LUCAS SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em Fortaleza, CE, no dia 20/12/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Lucas da Silva e de Silvia Helena Silva de Souza. 
A pretendente: DEISE REINALDO VERAS ANANIAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/06/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Reinaldo Ananias e de Maria Aparecida dos 
Santos Vera Ananias.

O pretendente: FRANCISCO MATHEUS SILVA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Alto Santo, CE, no dia 03/10/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martanio Dantas de Holanda e de Regina da Silva. A 
pretendente: MARINEIDE MACEDO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Macaúbas, BA, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco João de Souza e de Maria Aparecida Macedo Souza.

O pretendente: WASHINGTON CARLOS SENA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de estacionamento, nascido em Santo André, SP, no dia 29/09/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Almeida e 
de Regina de Sena Almeida. A pretendente: DIONE DE MATOS PERNAMBUCO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de estacionamento, nascida em Fortaleza, CE, no dia 
23/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Florencio 
Pernambuco e de Maria Edisia Cruz de Matos.

O pretendente: RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia 31/03/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Aurelio de Almeida e de Edinalva Araujo Ferreira. A 
pretendente: JENNY ALVES DA SILVA BRITO, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Ferraz de vasconcelos, SP, no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete 05/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nilson Eufrazino da Silva Brito e de Luzinete Amaral Alves Brito.

O pretendente: VICTOR HUGO MAXIMIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 12/03/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto da Silva e de Raquel Maximiano 
da Silva. A pretendente: VITÓRIA FERNANDES ALVES CHAGAS, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/03/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Chagas Filho e de Célia 
Fernandes Alves Chagas.

O pretendente: DIEGO VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 14/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Fernandes Borges de Souza e de Eliene Vieira de Souza. A preten-
dente: BRUNA ALVES BABILIUS, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 15/02/1989, residente e domiciliada este distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Roberto Babilius e de Creuza Alves de Jesus Babilius.

O pretendente: JULIO ILARIO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido no Estado da Bahia, no dia 16/03/1936, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Alice de Jesus. A pretendente: MARIA BALBINO, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Porteiras, CE, no dia 07/11/1964, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito José Joaquim e de Teresinha Balbino.

O pretendente: VICENTE JOSE DE LIMA NETO, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/11/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arthur Bernardes de Lima e de Elza Viana de Lima. A pretendente: 
VIVIANE DA SILVA PAIVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 16/12/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edesio da Silva Paiva e de Ivaldina da Silva Paiva.

O pretendente: JOSE DIVACI DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em Junqueiro, AL, no dia 05/10/1955, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Gonzaga da Silva e de Maria dos Prazeres da Silva. A pretendente: 
VALDECI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Pocinhos, 
PB, no dia 08/01/1969, residente e domiciliada Rua Jerusalem, 71, Jardim Laura, neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacinto José da Silva e de Carmelita Ernesto da Silva.

O pretendente: JOSÉ NONATO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão padeiro, 
nascido em Santa Helena, PB, no dia 18/03/1959, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Leonardo Pereira e de Francisca Nonato. A pretendente: 
SHIRLEI BARBOSA PESSOA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia 18/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Helio Reis Pessoa e de Ivanete da Silva Barbosa.

O pretendente: GEAN SILVA DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/02/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nilson Silva da Paixão e de Elisa Maria da Silva. A pretendente: 
FRANCIELLEN QUIRINO DE MELO SOARES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 24/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Melo Soares e de Elenice Quirino de Sena.

O pretendente: FELIPE LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/05/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dalci Rodrigues da Silva e de Maria de Fatima Leite da 
Silva. A pretendente: ALINE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/05/1996, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Jacob da Silva e de Rosangela 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DANIEL DUARTE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão enfes-
tador, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 04/03/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edevaldo José do Nascimento e de Neide Maria 
Duarte. A pretendente: MONIQUE APARECIDA SAMPAIO MOREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/01/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney Luiz Moreira e de Monica Menezes Sampaio.

O pretendente: ELIAS VIANA AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido 
em Mortugaba, BA, no dia 07/08/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Levi Amaral e de Idalice Oliveira Viana Amaral. A pretendente: SOLANGE 
MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em 
Pilão Arcado, BA, no dia 04/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Antonio dos Santos e de Maria Lopes dos Santos.

O pretendente: FABRICIO OLIVEIRA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão marcineiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19/07/1980, residente e domiciliado neste distrito, SP, 
fi lho de Florisvaldo Oliveira Alves e de Olindina Cordeiro Alves. A pretendente: ELENICE 
BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 01/08/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Daniel Barbosa do Nascimento e de Edvalda Jesus dos Santos.

O pretendente: EDUARDO LAGUNA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante patrimonial, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/07/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizetti Aparecido Rodrigues e de Rosa Maria 
Laguna Rodrigues. A pretendente: RAQUEL ALVES, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 29/08/1974, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Fernandes Alves e de Aparecida Braga Alves.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente comercial, nascido em Guarulhos, SP, no dia 12/06/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ribeiro do Nascimento Filho e 
de Maria das Dores da Silva Nascimento. A pretendente: ARIANE DE SOUZA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão orientadora socio educativo, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia 08/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Zacarias da Silva e de Maria Aureni de Souza Silva.

O pretendente: ANDRE LUIZ AQUINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/05/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Tavares da Silva e de Sandra Cristina Miranda de 
Aquino. A pretendente: TAILINE GUIMARÃES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco José de Souza e de Lindinalva Guimarães da Silva.

O pretendente: WALTER GONÇALVES CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 08/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Celia Gonçalves Chagas. A pretendente: ANA CRISTINA AGUIDA DE 
SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 12/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
de Souza Silva e de Ana de Souza Silva.

O pretendente: LEONARDO VINÍCIUS BIZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/12/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Bizerra da Silva e de Marcia Aparecida 
Perna Bizerra da Silva. A pretendente: JESSICA TAINÁ SANTOS DANTAS, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/01/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezivan Pereira Dantas e de Maria 
Raimunda dos Santos.

O pretendente: BRUNO FELIPE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão metalur-
gico, nascido em Suzano, SP, no dia 29/06/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Regina da Silva. A pretendente: ÉRICA APARECIDA SOARES 
BALLESTERO, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Mauá, SP, 
no dia 08/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Getulio 
Ballestero e de Eliete Soares Ballestero.

O pretendente: IGOR FRANCISCO DE MELO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
marteleteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/06/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Efi gênio Francisco da Silva e de Silvana Francisca 
de Melo. A pretendente: ANA CAROLINE DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/08/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leda Maria Feitosa de Almeida.

O pretendente: VILTON DIAS DA ROCHA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão gestor 
de RH, nascido em Guarulhos, SP, no dia 30/04/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilton Dias da Rocha e de Zeneide Ramos da Rocha. A 
pretendente: ELIANE DOS SANTOS LIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar contábil, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 25/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Jose de Lira e de Marili Firmino dos Santos.

O pretendente: RICARDO MANOEL DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Guarulhos, SP, no dia 12/02/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Manoel da Silva e de Edileuza Aparecida da Silva. A 
pretendente: CAROLINA PINHEIRO UTSUNI SCOPELITTE, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/10/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Luiz Scopelitte e de Ana Paula Pinheiro Utsuni.

O pretendente: DANIEL SOARES OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/07/1991, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Moreira de Oliveira e de Silvana 
Soares de Oliveira. A pretendente: DIANA DA SILVA GARCIA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/11/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecida da Silva Garcia.

O pretendente: CLEBER DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/03/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inacio De Lima e de Maria Lucia da Silva Lima. 
A pretendente: EDILANE ALVES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de en-
fermagem, nascida em Acopiara, CE, no dia 20/08/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Vieira de França e de Sandra Maria Alves.

O pretendente: WILKER APARECIDO QUEIROZ ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico eletronico, nascido em Barueri, SP, no dia 31/12/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson de Abreu Arruda e de Alba Queiroz de Arruda. 
A pretendente: ALINE MARIA DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 11/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Botelho da Rocha e de Solange Maria da Rocha.

O pretendente: LUIZ CARLOS KAWABATA DA MOTA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Adrianopolis, PR, no dia 09/04/1963, residente e domiciliado em 
Votorantim, SP, fi lho de Miguel Rodrigues da Mota e de Kinoko Kawabata. A pretendente: 
AURENI FRANCISCA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 17/12/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Inacio da Silva e de Rita Francisca da Silva.

O pretendente: IVAN MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia 21/11/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Ferreira dos Santos e de Rejane Maria dos Santos. 
A pretendente: TALITA CRISTINA SILVA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia 06/09/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Mariano da Conceição e de Cristiane Polene da Silva.

O pretendente: FELIPE CAPARROZ DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de radio, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/05/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Cruz e de Edna Maturana Caparroz. A 
pretendente: NUBIA MANUELA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
negócios, nascida em São Paulo, SP, no dia 29/06/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cezar da Silva e de Lenilda Souza Lima da Silva.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Araçuai, MG, no dia 04/08/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João de Deus Pereira e de Domingas de Deus Souza. A pretendente: 
ELISANGELA MACEDO DA PAZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 06/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edson Barbosa da Paz e de Eva de Macedo Rocha.

O pretendente: ANDERSON LOPES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19/07/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Soares e de Maria de Fatima Soares. A pretendente: 
PALOMA INGRID DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Suzano, SP, no dia 27/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Egnaldo do Nascimento e de Simone Aparecida Simões do Nascimento.

O pretendente: WILLIAM MARCELO BONFIM DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/05/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias de Oliveira e de Izabel Maria Bonfi m de Oliveira. 
A pretendente: LILIAN SOARES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de vendas pleno, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/10/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Soares de Araujo e de Ana Rosa de Araujo.

O pretendente: ISRRAEL NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente ad-
ministrativo, nascido em Andradina, SP, no dia 11/12/1955, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Nunes da Silva e de Mercedes Cardosina de 
Jesus. A pretendente: MARILENE DIAS DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em Jussari, BA, no dia 05/05/1958, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pires de Almeida e de Valdete Dias de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ERMESSON DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Bom Conselho, PE, no dia 30/06/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edson Santos da Paz e de Maria Lúcia de Oliveira Santos. 
A pretendente: SUZANNE TCHAM, estado civil solteira, profi ssão estagiaria em advocacia, 
nascida em Ndjore, Republica do País de Camarões, no dia 08/01/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rene Degaule Bagdama Amati e de Marie Odile Lafana.
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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: JAIR TRINCA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em Caiuá 
- SP, no dia 14 de novembro de 1944, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Trinca e de Marcelina Rossato. A pretendente: MARIA APARECIDA 
DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 14 de fevereiro de 1958, residente e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo 
- SP, fi lha de Dionizio José da Costa e de Esmerina Tereza da Conceição.

O pretendente: DIOGO MARCHI LAMEGAL, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19 de dezembro de 1985, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio dos Santos Lamegal e de Valéria Gomes 
Marchi Lamegal. A pretendente: APARECIDA CRISTIANE BEZERRA PINHEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 04 de 
julho de 1983, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de José Ugilson Pinheiro 
e de Maria Regineuma Bezerra Pinheiro. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço 
de Guarulhos, SP.

O pretendente: IVO DAS NEVES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Glória do Goitá (Registrado na Vila Pirituba) PE, no dia 11 de maio de 1987, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Pedro do Nascimento 
e de Josefa Abdon das Neves. A pretendente: ELIANE GOMES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Glória do Goitá - PE, no dia 22 de junho de 
1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Manoel de 
Souza e de Maria José Gomes de Souza.

O pretendente: JULIO CÉSAR ARAUJO VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente fi nanceiro, nascido em Campinas - SP, no dia 16 de julho de 1982, residente 
e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Vieira e de 
Aparecida de Araujo Vieira. A pretendente: LAMIS NASSIB MAJZOUB, estado civil 
solteira, profi ssão analista comercial, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) 
SP, no dia 31 de outubro de 1991, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo 
- SP, fi lha de Nassib Mohamad Majzoub e de Hellami Sayed.

O pretendente: JOÃO TEOTONIO CONTRERAS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 23 de junho 
de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Contreras 
e de Raquel Maria Contreras. A pretendente: PATRICIA TORRUBIA CARDOSO, estado 
civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 25 de abril 
de 1975, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Manoel 
Castro Cardoso e de Eunice Torrubia Cardoso.

O pretendente: ISAIAS DE JESUS BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de diretoria, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 24 de 
novembro de 1976, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Jeremias Barreto e de Antonia de Jesus Lima Barreto. O pretendente: MAURICIO 
FÁBIO DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em Caxias - MA, no dia 02 de julho de 1973, residente e domiciliado na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sousa dos Santos e de Maria das Graças Silva Cunha.

O pretendente: FÁBIO VINÍCIUS BELLO CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado em São Miguel Paulista) SP, no dia 
27 de janeiro de 1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Candido 
Filho e de Idalia Maria Bello. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida em Guarulhos (Registrada no 1º Subdistrito) 
SP, no dia 24 de janeiro de 1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Leomar Jacinto da Silva e de Rosilene Lahr da Cruz Silva.

O pretendente: GERALDO JOSÉ MORENO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 24 de fevereiro de 1956, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Geraldo Moreno e de Thereza 
Capo Moreno. A pretendente: PATRICIA ALBERTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ibirama - SC, no dia 04 de fevereiro de 1979, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Zilma Alberto.

O pretendente: MATHEUS ANDRÉ DE PADUA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em São Sebastião do Paraíso - MG, no dia 20 de julho de 1979, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Messias Daniel de Pádua e de Maria 
Helena Porfi rio de Pádua. A pretendente: BRUNA FREIRE BERTOCCO, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no 
dia 14 de janeiro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Victor José Bertocco e de Vivian Carla Freire Bertocco.

O pretendente: LEONARDO PORTO MIGNELLA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 09 de 
novembro de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Pasquale 
Mignella Filho e de Margareth Porto Mignella. A pretendente: LAURA MOSCATELLI 
GALLOTTI, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo (Registrada 
na Bela Vista) SP, no dia 30 de maio de 1993, residente e domiciliada no Jardim 
Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Carlo Gallotti e de Regina Paola Moscatelli Gallotti. 
Obs.: Sendo enviado para Unidade de Serviço onde reside a pretendente.

O pretendente: GLEIDEON BUBACK GURTHER, estado civil solteiro, profi ssão 
mestre de obras, nascido em Vila Velha (Registrado em Itaquari, Cariacica) ES, no 
dia 04 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de João Moacyr Gurther e de Adelia Buback Gurther. A pretendente: ALESSANDRA 
DE FREITAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em 
São Paulo (Registrada em São Miguel Pauliusta) SP, no dia 01 de setembro de 1988, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Severino Manoel dos 
Santos e de Ivonete Ferreira de Freitas Santos.

O pretendente: THIAGO KOLENYAK, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 17 de maio de 1987, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Kolenyak Filho e de Aidê 
Aragão da Silva Kolenyak. A pretendente: ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 18 de novembro 
de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Alves de 
Oliveira e de Eliete Alves de Oliveira.

O pretendente: FELIPE FONSECA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de comércio exterior, nascido em São Paulo - SP, no dia 09 de agosto de 1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Antonio Rodrigues 
e de Aparecida Fonseca Rodrigues. A pretendente: JULIANA GUTIERREZ CARUSO, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em Santo André - SP, no dia 19 de 
agosto de 1989, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Lucio 
Antonio Caruso e de Terezinha Guiterrez Caruso. Obs.: Edital procedente da Unidade 
de Serviço do 1º Subdistrito de São Bernardo do Campo, SP, onde reside a pretendente.

O pretendente: WAGNER DE JESUS MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador, nascido em Vitória (Registrado em Campo Grande, Cariacica) ES, no 
dia 03 de janeiro de 1991, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Moreira Filho e de Raimunda Francisca de Jesus Neta. A pretendente: 
HELENA CRISTINA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente de 
vendas, nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, no dia 17 de abril de 
1994, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Fernando 
da Silva e de Vera Lucia de Araujo Endo.

O pretendente: JONAS CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão balconista, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 25 de 
outubro de 1997, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jonas 
Cardoso dos Santos e de Maria Anisia Ferreira de Sousa. A pretendente: NAÍRA 
MARTINS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Salinas (Registrada em Rubelita) MG, no dia 27 de outubro de 1993, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Almerindo Pereira de Souza e de Joana 
Maria Martinha de Jesus.

O pretendente: LUCIO SILVEIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Janauba - SP (Registrado em Motezuma - MG), no dia 28 de junho de 
1989, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Silveira 
da Rocha e de Maria Lucia Ferreira da Rocha. A pretendente: GESILAINE ALFREDO 
FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Aquidauna - MS, no dia 
28 de março de 1997, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de 
Justino Francisco e de Evania Alfredo Francisco.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ GERONIMO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 05 de fevereiro 
de 1971, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Geronimo da 
Silva e de Brigida Serapião da Silva. O convivente: MAURICIO SANTIAGO DA SILVA, 
estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Vila 
Prudente) SP, no dia 09 de outubro de 1967, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Simplicio Ferreira da Silva e de Jeanete Santiago da Silva. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento 
exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O convivente: LEANDRO DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 22 de agosto de 1982, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio Dias 
Pereira e de Rosangela Aparecida Dias Pereira. A convivente: GESSICA CHRISTINE 
QUEIROZ RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 28 de junho de 1986, residente e domiciliada 
na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Manoel de Campos Rodrigues e de Solange 
Queiroz da Silva de Campos Rodrigues. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 
9278/96.

O convivente: CARLOS ALBERTO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 21 de fevereiro de 1946, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de José Pinto e de 
Hilda Galego Pinto. A convivente: ERCIA AGAPITO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Faxinal - PR, no dia 29 de maio de 1969, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Agapito de Araujo e 
de Benedita Fonseca de Araujo. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

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 

Empresas & Negócios

Convido o leitor a fazer um 
experimento, passe a língua 
na superfície dos dentes 
naturais e perceba a textura 
lisa que eles possuem

Repita após ter comido 
uma fruta ou tomado um 
copo de suco de limão ou 

laranja. Conseguiu perceber a 
diferença? Antes liso e depois 
“áspero”? 

Muitos de nós temos o hábito 
diário de consumir alimentos 
ácidos e em grande quantida-
de. Refrigerantes durante as 
refeições, café em reuniões 
ou intervalos, o tempero da 
salada com vinagre e limão e 
até as inocentes frutas. 

Ser saudável está se tornan-
do prioridade na vida de muitos 
e isso tem elevado o consumo 
de frutas em geral que, em lon-
go prazo, pode gerar desgastes 
incrivelmente agressivos em 
regiões específi cas dos dentes 
que fi cam expostas em razão 
de diversos problemas. Esse 
desgaste é chamado de erosão 
ácida.

Muitas vezes não perce-
bemos quão ácidas algumas 
frutas são, por exemplo, a 
maçã e a uva podem ter acidez 
semelhante à laranja, ou mes-
mo a banana, que tem acidez 
equivalente a do tomate, que 
também é fruta. 

Mas qual o mal dessas 
agressões? Basicamente, o 
dente é composto por quatro 
estruturas: o esmalte, cama-
da externa que fi ca exposta 
na boca; a dentina, camada 
abaixo do esmalte; o cemento, 
camada que reveste a raiz; e 
polpa, composto por nervos 
e vasos sanguíneos que dão a 
sensibilidade aos dentes. 

O consumo de alimentos áci-
dos faz com que as regiões de 
cemento e dentina expostas, 
se desmineralizem micros-
copicamente e, após anos de 
agressão, gera cavidades. Os 
desgastes são nítidos e em 
quadros avançados há a expo-
sição e contaminação da polpa, 
necessitando de tratamento 
de canal.

Para saber se possui pro-
blemas com erosão ácida, a 
primeira forma é realizar o 
autoexame da boca, procuran-
do por regiões amareladas nas 
pontas dos dentes e buracos 
em regiões próximas à gengiva. 
O sintoma mais comum desse 
tipo de agressão é a sensibili-
dade ao consumir alimentos e 
líquidos gelados ou até mesmo 
ao puxar o ar pela boca. O grau 

de intensidade da sensibilidade 
pode variar de acordo com o 
nível de desgaste, proximidade 
com a polpa dentária e carac-
terísticas pessoais. 

Em seguida, é importante 
passar por avaliação odontoló-
gica para diagnosticar e tratar 
as causas das exposições de 
raiz e dentina, como bruxismo, 
escovação agressiva, periodon-
tite, movimentação por apare-
lho dentário, perda de dentes 
ou instabilidade de mordida e, 
assim, defi nir um plano de tra-
tamento.  O acompanhamento 
com controle da alimentação, 
higienização adequada, uso 
de cremes dentais específi cos, 
restaurações e até recobri-
mento cirúrgico gengival, são 
recursos utilizados a fi m de 
impedir o contato dos ácidos 
com essas regiões agredidas e 
diminuir os sintomas.

Algumas medidas podem 
diminuir a evolução do pro-
blema como consumir menos 
alimentos ácidos e com menos 
frequência (no caso das fru-
tas); evitar vinagre e limão nas 
saladas; utilizar canudos para 
bebidas como refrigerantes 
e sucos; fazer bochecho com 
água logo após o consumo de 
ácidos e aguardar no mínimo 
uma hora para a escovação - 
escovar os dentes logo após 
alimentação remove o restante 
de cristais que não foram re-
movidos pelos ácidos. 

A saliva possui uma função 
essencial na neutralização da 
acidez oral, chamado de efeito 
tampão, assim recuperando 
parcialmente os minerais dos 
dentes em cerca de uma hora. 
Algumas doenças, chamadas 
de fatores intrínsecos, tam-
bém podem causar erosão 
ácida, como refl uxo gastro-
esofágico, gastrite crônica 
e transtornos alimentares, 
como a bulimia, podendo, 
também, desenvolver sensi-
bilidades. 

É importante salientar que 
as frutas possuem valores 
e propriedades nutricionais 
essenciais para nossa saúde, 
porém, o que vale é o equilíbrio 
no consumo, sem exageros 
e sem esquecer de que nada 
substitui a higienização com 
escova e fi o dental.

(*) - Graduado em Odontologia 
pela FOP-UNICAMP, residência 

em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial pelo Complexo 

Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, 
é Consultor Científi co da SIN 

Implantes (www.sinimplante.com.br).

Frutas: tome cuidado!
Gregório Sagara (*)

Um colecionador estrangeiro 
arrematou na última segunda-
-feira (29), por 36 mil euros, as 
cartas de amor que o fundador 
da Ferrari, Enzo Ferrari, enviou 
a Fiamma Breschi, viúva do pi-
loto Luigi Musso, morto em um 
acidente de corrida no circuito 
de Reims, em 1958.

O epistolário contém 142 cor-
respondências escritas entre 
1958 e 1970, e o leilão, batizado 
de “Fiamma Breschi, a senho-
ra da Fórmula 1”, aconteceu 
em Florença, organizado pela 
Maison Bibelot. Após perder o 
marido, Breschi, ainda muito 
jovem, esteve a ponto de tirar 
a própria vida. Para ajudá-la a 
seguir em frente, Enzo Ferrari 
lhe ofereceu um cargo dentro 
da escuderia como assessora 
de imagem.

Ela aceitou a proposta e co-
meçou a trabalhar na Ferrari, 
mas não esperava que fosse se 
apaixonar por seu chefe, que 
era casado e muito mais velho. 
A história não teve um fi nal 
feliz, já que Breschi morreu 
em 2015, em Florença, sem se 

casar novamente, mas deixou 
centenas de memórias ligadas à 
“época de ouro” da Fórmula 1.

“Ferrari propôs casamento a 
Fiamma e tentou, por diversas 
vezes, se separar de sua esposa. 
Mas, assim como Laura [mulher 
de Ferrari], Fiamma não cedeu, 
talvez porque ambas acreditas-
sem que o empresário tinha 
uma vontade desesperada de se 
sentir jovem”, contou à ANSA o 
biógrafo Luca Dal Monte, autor 
do livro “Ferrari Rex”.

O lote mais cobiçado no leilão 
foi adquirido por um estrangei-
ro fanático por objetos ligados 
ao mundo do automobilismo. 
Também foram vendidos um 
anel de ouro que Breschi ganhou 
do ex-marido e conservou por 
toda a vida, a medalha de uma 
corrida vencida por Musso em 
1950 e um solitário dado por 
Ferrari e arrematado por 19 
mil euros Um dos documentos 
revela que Breschi, no fi m dos 
anos 1960, foi a inspiração para o 
fundador da escuderia introdu-
zir a cor “amarelo fl y” nos carros 
da marca (ANSA/COM ANSA).

“O ideal é tomar um 
pouco de leite, em 
cuja composição há 

a proteína caseína, pela qual a 
capsaicina tem grande afi nida-
de. Ela ‘adere’ mais à caseína 
se deslocando dos nociceptores 
presentes na língua”, explica. 

Há quem diga também que 
comer pão ajuda a acabar com o 
ardor que a pimenta em exces-
so pode provocar. “Pode haver 
algum efeito por conta do pro-
cesso mecânico da mastigação, 
que diminui o número de molé-
culas de capsaicina ligadas aos 
nociceptores, mas, assim como 
acontece com a água, a capsaicina 
não ‘adere’ aos componentes do 
pão, então boa parte dela conti-
nuará ligada aos receptores por 
um certo tempo”, diz Purgatto. 

“Quando se come carne com 
gordura, porém, é possível sentir 
uma redução do efeito. Isso ocor-
re porque a capsaicina é solúvel 
em gordura”, acrescenta. Mas 
nada de beber cerveja ou refri-
gerante. “Isso até piora porque 
o gás carbônico presente nessas 
bebidas promove uma interação 
muito maior da capsaicina com 
o receptor. Você sentirá por mais 
tempo a sensação de queimação”, 
aponta. 

Adrenalina por escalas – Mas, 
se sabemos que pimenta arde, 
por que gostamos de consumi-la? 
“As pessoas gostam, em geral, de 
comer pimenta justamente por 
causa do efeito psicológico que 
ela provoca: a antecipação de algo 

Se exagerou
na pimenta,
não peça água.
Beba leite!
Quando se exagera na pimenta, a primeira providência que as pessoas costumam tomar é beber um copo de água. 
“Isso não adianta nada porque a capsaicina, o componente ativo responsável pela sensação de ardência da pimenta, 
é pouco solúvel em água”, afi rma Eduardo Purgatto, pesquisador do FoRC e professor da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da USP.

são a Trinidad Scorpion (ori-
ginária de Trinidad e Tobago), 
a Carolina Reaper (Estados 
Unidos, também chamada de 
‘Ceifadora’) e a Naga Viper 
(Inglaterra). Todas elas es-
tão entre 1.300.000 SHU e 
2.000.000 SHU. “Isso significa 
que elas são tão fortes que, se 
você colocar 1 mililitro de suco 
de uma delas em uma caixa de 
água de 2 mil litros, você ainda 
vai sentir a picância”, conta. 

Aspectos nutricionais – Se é 
difícil consumir pimentas for-
tes como a Trinidad Scorpion 
e a Carolina Reaper, usar na 
alimentação as mais suaves, 
de maneira moderada, não faz 
mal. Elas não causam doenças 
gástricas como úlcera ou gas-
trite, mas devem ser evitadas 
por quem tem esse tipo de 
problema. Aliás, ao contrário 
do que muitos acreditam, a 
capsaicina não é um ácido, 
de forma que a ardência da 
pimenta não é provocada por 
substâncias desse tipo. 

Além de tornar a comida mais 
saborosa, as pimentas também 
têm vantagens nutricionais, 
dentre as quais se destacam os 
níveis das vitaminas C, B6 e nia-
cina e de minerais, como cálcio, 
fósforo e potássio. Isso é algo 
que podem atestar os indianos, o 
povo que mais consome pimenta 
no mundo. 

Fonte: Centro de Pesquisa 
em Alimentos da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP.

“perigoso”. Pesquisas feitas por 
psicólogos demonstraram que a 
sensação que as pessoas sentem 
ao comer pimenta é a mesma 
de quem pratica, por exemplo, 
esportes radicais, ou gosta de 
andar em montanha-russa”, 
conta Purgatto. 

Essa sensação causada pela 
pimenta, denominada pelos 
pesquisadores Paul Rozin e De-
borah Schiller, da Universidade 
da Pensilvânia, de ‘risco contido’, 
ativa nosso sistema inato de 

‘alerta’, o que provoca a liberação 
de adrenalina e noradrenalina: 
o coração começa a bater mais 
rápido e depois vem o suor. E 
se quiser saber qual pimenta 
tem potencial para ‘despertar 
mais emoções’, há um processo 
científi co de medição para defi -
nir quanto cada pimenta é mais 
ardida do que a outra. Trata-se 
da Escala de Scoville, criada pelo 
farmacêutico norte-americano 
Wilbourg Scoville. 

Para fazer essa escala, é extraí-
do o suco da pimenta que se quer 
medir a ardência. Um mililitro 
de suco é diluído em um litro de 
água. Se a ardência é sentida até 
essa faixa, diz-se que a pimenta 
tem 1.000 SHU (Unidades de 
Calor Scoville ou Scoville Heat 
Units, em inglês), a unidade de 
medida usada para essa escala. Se 
o gosto picante é sentido em até 
dois litros de água, a pimenta tem 
2.000 SHU, e assim por diante.

Nessa escala, as pimentas 

mais fracas são o pimentão e a 
pimenta biquinho. O pimentão 
praticamente não tem capsaici-
na, daí não sentirmos queimar 
a boca quando comemos esse 
alimento. Em seguida há as pi-
mentas com níveis pequenos de 
ardência, como o molho tabasco. 
As de posição intermediária são 
pimentas como a dedo de moça. A 
malagueta se aproxima mais das 
pimentas mais ‘quentes’. 

As campeãs em ardência 
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Cartas de amor de Enzo 
Ferrari são leiloadas na Itália

Enzo Ferrari e Fiamma Breschi.
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Internet das Coisas nas 
empresas: onde está o ROI?

Ouvi esta pergunta 

do presidente de uma 

gigante multinacional. 

Essa indagação me 

inspirou a escrever este 

artigo

Se fi zermos um momento 
de reflexão sobre um 
passado não muito dis-

tante, relembraremos que o 
mercado teve difi culdades para 
entender como as empresas 
inovadoras que vieram para 
alavancar ou desbravar o pro-
cesso de transformação digital 
– caso do Facebook, Google, 
etc. – ganhavam dinheiro. De 
onde vinham os lucros que as 
faziam crescer de forma tão 
avassaladora e com perspec-
tivas de eternidade? 

De forma semelhante, talvez 
menos perceptível, o mercado 
também demorou a entender e 
adotar o uso de recursos "de" e 
“em” cloud computing.  

Hoje em dia, testemunhamos 
o crescimento dos investimen-
tos e a criação de sensores IoT 
(Internet of Things, Internet 
das Coisas) de baixíssimo 
custo. São dispositivos com 
capacidade de transmitir em 
bandas de baixa velocidade 
para plataformas em nuvem. 
Essas plataformas recebem 
informações, geram BigData 
e devolvem dashboards onli-
ne que suportam decisões de 
negócios altamente precisas. 
Dados da CompTIA indicam 
que, até 2020, 50 bilhões de 
dispositivos IoT estarão conec-
tados e operando. Hoje, nos 
EUA, 6 em cada 10 empresas 
dizem já utilizar IoT. Fica 
claro, portanto, a pujança do 
mercado IoT.

Ainda assim, o mercado 
se pergunta: Onde se ganha 
dinheiro com IoT? Qual o ROI 
(Return on Investiment) das 
empresas usuárias que imple-
mentam IoT dentro de casa? 

A resposta a essa indagação 
deve vir de dois ambientes (ti-
pos de empresas) claramente 
defi nidos e com expectativas e 
interesses diferentes entre si.  

Em primeiro lugar, encontra-
mos as empresas usuárias que 
estão de alguma maneira in-
cluindo IoT em seus processos. 
Identifi camos o uso de senso-
res nas mais diversas áreas de 
produção, venda, marketing, 
etc. Na verdade, os processos 
que incluem o uso de sensores 
permitem um aumento agres-
sivo da efi ciência operacional. 
Os resultados aparecem nas 
novas formas de fi delização de 
clientes e nas novas logísticas 
de distribuição, que fazem com 
que as empresas aumentem os 
volumes de vendas e reduzam 
os custos operacionais, tudo ao 
mesmo tempo.  

Pense em fabricantes de 
sorvetes que colocam suas 
geladeiras em diversos pontos 
comerciais de um país como o 
Brasil. Essas empresas enfren-
tam o desafi o de garantir que 
as geladeiras – que pertencem 
ao fabricante de sorvete – estão 
realmente armazenando só 
sorvetes. O abastecimento des-
sas geladeiras especiais é feito 
por caminhões de entrega que 
devem passar de tempos em 
tempos pelo ponto comercial, 
muitas vezes sem ter certeza 
se o estoque está realmente 
baixo. Não é possível saber, 
ainda, se acontece do dono do 
comércio onde está instalada 
a geladeira preferir deixar o 
equipamento desligado para 
economizar na conta de ener-
gia. Isso é um fato que acontece 
com frequência, especialmen-
te porque o sorvete derretido 
é substituído sem custo para 
o ponto de vendas.

A implementação, na gela-
deira, de um sensor mínimo, 
que tenha controle de tempe-
ratura, de abertura de portas 
e uma mini câmera que envie 
imagens internas de tempos 
em tempos muda todo esse 
quadro. Trata-se de um caso 
de uso de IoT em que a entra-
da em cena desses sensores 
propicia ganhos operacionais, 
nova logística de distribuição, 
otimização do uso das geladei-

ras, etc. Com a IoT, os proces-
sos do fabricante de sorvete 
passam a utilizar informações 
que, antes, simplesmente não 
estavam disponíveis de forma 
massiva e automatizada. 

Este é um projeto IoT típico, 
em que o ROI é sempre menor 
do que 12 meses. 

Fica claro, portanto, que a 
empresa usuária que investe 
em IoT ganha deixando de gas-
tar e aumentando suas vendas 
e sua efi ciência. Esse avanço 
propicia, também, a melhor 
compreensão do comporta-
mento do cliente e sua fi deli-
zação. Em suma, conquista-se 
uma tangível melhoria em 
processos e operações.

O segundo ambiente de 
inserção dos dispositivos IoT 
é representado pelos prove-
dores de serviços e soluções. 
Este grupo inclui grandes 
operadoras de Telecom que 
estão reinventando seus negó-
cios e desenvolvendo ofertas 
sob medida para verticais de 
mercado como Agronegócios, 
Retail, Transporte, Manufa-
tura, etc. Alguns ambientes 
desses provedores de serviços 
podem ser customizados de 
modo a atender a mais de um 
mercado vertical. Mas, em 
geral, a especificidade dos 
negócios de cada vertical da 
economia tem levado os pro-
vedores de serviços a respeitar 
essas peculiaridades, algo que 
se refl ete em sua oferta de 
serviços baseados em IoT. 

Esses provedores de servi-
ços sabem que o processo de 
implementação de sensores 
vem caindo de preços e valores 
de forma muito acentuada. A 
evolução e o uso de arduinos 
na composição dos sensores 
e a presença de servidores 
baseados em Raspberry mos-
tra que não é vendendo estes 
dispositivos por 10 dólares ou 
menos que as empresas so-
brevivem. Além disto, as redes 
de comunicação também pas-
sam por transformações para 
transmitir este novo volume de 
dados. Neste ponto, entram em 
cena soluções de baixo custo e 
principalmente baixo consumo 
de energia como LoRa – Long 
Range Radio. LoRa é a tecno-
logia wireless desenvolvida sob 
medida para redes M2M e IoT. 

Os ganhos de empresas como 
operadoras de Telecom não 
virão nem de dispositivos nem 
da rede. O dinheiro está nas 
plataformas e nos motores ca-
pazes de transformar os dados 
gerados pelo IoT – o BigData – 
em insumo para dashboards de 
apoio à decisão – o Analytics. 
Isto é o que transformará este 
mercado em uma oportunida-
de de 470 bilhões de dólares 
até 2020 (dados da Bain). 

É hora de acordar! 
A transformação digital está 

aí, pronta e disponível, a baixos 
custos e sem espaço para os 
que fi carem esperando o mer-
cado amadurecer. É ela que vai 
defi nir o perfi l dos negócios nos 
próximos anos. 

Este mundo novo é baseado 
em dinheiro novo, proveniente 
de diversas fontes. 

Quem daria valor a um blo-
gueiro semianalfabeto, mas 
que tem milhões de seguidores 
fi éis? O que será que vale di-
nheiro: a informação postada 
pelo blogueiro ou a base de 
dados de seus seguidores? 

Quando se imaginou uma 
moeda digital capaz de pagar 
pela exposição (clic) de um 
vídeo não só pelo primeiro 
usuário a ver o vídeo, mas tam-
bém pelos terceiros, quartos e 
quintos usuários a clicar sobre 
esse vídeo? Na Internet, a visu-
alização viral de um vídeo vale 
dinheiro. O Bitcoin é a moeda 
que extrai valor financeiro 
dessa transação digital. 

Com o IoT e seus constantes 
companheiros – BigData e 
Analytics – ganha-se de to-
dos os lados. Acima de tudo, 
conquista mercado a empresa 
que conhece seus custos, sofre 
menos perdas e aumenta sua 
efi ciência! 

(*) É CEO & President da Go2neXt – 
Cloud Computing Builder & Integrator

Paulo Henrique Pichini (*)
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News@
Microsoft inaugura Centro de Inovação

@A Microsoft inaugura hoje (31), na cidade de Campinas, o novo 
Microsoft Innovation Center, centro de inovação da empresa 

desenvolvido em parceria com o Instituto Eldorado. A abertura do 
espaço, o primeiro MIC no estado de São Paulo, faz parte das come-
morações de 18 anos do Instituto, que terá ampliação da infraestru-
tura tecnológica e iniciativas de aceleração de Startups. Os MICs são 
difusores locais de tecnologias inovadoras que apoiam e fomentam o 
ecossistema de desenvolvedores, industrial e de startups, acelerando 
o uso de novas tecnologias e ampliando a competitividade do setor 
no cenário internacional.

Escola de E-commerce visa estimular o 
profi ssionalismo do varejo virtual no Brasil 

@Para auxiliar os empreendedores que buscam sucesso nesse modelo 
de negócio, a Escola de E-commerce busca transmitir o conheci-

mento de forma prática, estimulando além do crescimento do mercado 
de lojas online, maior profi ssionalização e planejamento. Os cursos são 
gratuitos e o portal já possui mais de 250 conteúdos exclusivos, que 
variam entre vídeos, e-books e artigos, com a fi nalidade de transmitir 
o conhecimento de forma simples e de fácil absorção. As inscrições 
podem ser feitas em: https://escoladeecommerce.tray.com.br/

Javier Gomez (*)

A popularidade do canal 
vem ajudando a impul-
sionar alguns criadores 

de conteúdo, levando-os de 
vídeos feitos em seus quartos 
a um reconhecimento inter-
nacional, como celebridades 
que são reconhecidas na rua, 
convidados para lançamentos 
de fi lmes e até com o poder 
de lançar sua própria linha de 
produtos. 

No fi nal do ano passado, a 
Revista Forbes divulgou lista 
dos YouTubers mais bem pagos 
em 2016, entre os mais bem pagos está o Atwood, o americano 
ganhou 8 milhões de dólares com anúncios. No Brasil, temos o 
fenômeno Whindersson Nunes, que conta com mais de 12 mi-
lhões de inscritos. Sabemos que este é o lado mais extreme do 
espectro de sucesso do YouTube, mas existem, mesmo assim, 
muitas pessoas “comuns” que estão usando o canal com sucesso 
e gerando uma renda mensal, assim como anunciantes que estão 
vendendo seus produtos por meio destes infl uenciadores.

Qual conteúdo é o mais lucrativo?

Que tipo de conteúdo de vídeo prova ser o mais popular e mais 
lucrativo? Se voltarmos para a lista da Forbes, podemos ver que 
o conteúdo milionário vem destas categorias: comentários sobre 
videogames, tutoriais de beleza, culinária, pegadinhas, vídeos de 
reações (pessoas assistindo coisas diferentes como outros vídeos 
ou lançamentos de produtos) e talento musical. Segundo veículos 
do Reino Unido, Zoella, celebridade britânica do YouTube cujo 
conteúdo mais popular são vídeos que mostram seu estilo, com 
suas últimas compras de roupas e produtos de beleza, faturou 
cerca de 400 mil libras em apenas oito meses. 

Se olharmos para o mercado francês da rede da Awin, por 
exemplo, os afi liados do YouTube que mais monetizam são aqueles 
que compartilham conteúdo relacionado a dicas fi tness. Um deles 
chegou a gerar 97.000 euros em comissões, em 2015, mostrando 
que outras categoria também podem ser lucrativas. A França 
tem visto um aumento no número de YouTubers relacionados 
aos setores de moda e beleza, assim como na Polônia, os top 
publishers vem desse setor.

YouTube: a oportunidade 
de marketing de afi liados
O YouTube, de um modo geral, impacta mais pessoas entre 18 e 49 anos, que qualquer outro canal 
a cabo dos EUA, se considerado apenas os dispositivos mobiles, segundo dados do próprio site de 
compartilhamento de vídeos

Como mostrado em artigo publicado pelo The Guardian, o 
conteúdo dos vídeos das estrelas do YouTube representa apenas 
metade de seu ‘appeal’. Em uma pesquisa realizada pela Variety, 
adolescentes avaliaram estrelas do YouTube como mais confi áveis 
e engajadas que celebridades. O contraste entre YouTubers e 
celebridades vem do que eles percebem como ser mais ‘comum’ 
com seu senso de humor, falta de fi ltro e um espírito disposto a 
correr riscos que é normalmente censurado às celebridades. A 
simples confi guração de uma pessoa usando uma câmera no seu 
quarto cria uma intimidade com o seu usuário e faz com que eles 
pareçam mais acessíveis, mesmo que diversos YouTubers tenham 
passado a usar equipamentos mais caros.

Backlash

Com o aumento da popularidade de um canal do YouTube, tam-
bém existe um aumento de interesse de anunciantes. Isso pode 
criar um atrito com os fãs do canal, que podem fi car incomodados 
por seu canal favorito parecer ter se vendido ao concordar em 
fechar parcerias com anunciantes que podem ter um conteúdo 
diferente do estilo do YouTuber, o que dá a impressão de o vídeo 
ser menos autêntico e confi ável.

Porém, como o YouTube explodiu nos últimos anos e mais 
pessoas estão conseguindo fazer dessa rede seu trabalho, YouTu-
bers criaram vídeos para falar especifi camente sobre sua renda 
e abordam com transparência como eles ganham dinheiro com o 
seu conteúdo. Como existe um mito de que são pagos para fi car 
sentado o dia todo enquanto a câmera está rodando, os fãs pare-
cem fi car mais confortáveis com a compensação que YouTubers 
recebem pelo seu conteúdo.

Enquanto os YouTubers que mais ganham continuam a ser 
notícia por sua renda, o canal oferece uma oportunidade real 
de marketing de afi liação para anunciantes e afi liados. Para 
anunciantes, trabalhar com publishers do YouTube traz um risco 
relativamente pequeno. Você pode facilmente determinar se o 
conteúdo se encaixa com a sua marca e se alcança seu público-
-alvo. Para afi liados, estender seu conteúdo para um canal do 
YouTube pode ser uma nova maneira de trabalhar mostrando 
mais a sua personalidade. O site oferece uma oportunidade de 
alcançar um público que gosta de ouvir a opinião de pessoas so-
bre os seus produtos favoritos ou hobbies. Portanto, criar vídeos 
com conteúdo de qualidade toma tempo e esforço, mas como os 
número mostram, é um investimento que vale a pena.

(*) É Head of Publishers Sales da rede de afi liação Awin.

Segurança de redes, roubo de dados 
de internet e de telefonia - o quão sua 
empresa está preparada?

Como se já não bastassem as preocu-
pações com a crise econômica, o recente 
ataque hacker que roubou informações 
do mundo inteiro mostrou que diversas 
empresas não estão devidamente prepa-
radas para a segurança da informação. O 
que, é claro, é muito preocupante. Em um 
cenário bem amplo, podemos dizer que 
um desconhecido tem acesso a todas as 
informações pessoais e da sua empresa, por 
mais sigilosas que elas precisem ser. Mas o 
que muita gente não sabe é que a própria 
telefonia pode ser refém desta situação.

Quando uma empresa utiliza PABX IP, 
Centrais com placas de Voz sobre IP, ou o 
próprio serviço Voip em si, muitas vezes 
o propósito desta aquisição é contornar 
custos com ligações. Até aí, a busca por 
um cenário mais econômico é totalmente 
cabível e genuíno. Porém, ao focar so-
mente no mais barato, o empresário não 
enxerga os malefícios: ao se espremer de-
masiadamente o valor dos fornecedores, 
se extraem muitos custos operacionais 
do serviço, beirando a irresponsabilidade 
na entrega do mesmo. Afi nal, muita gente 

não sabe que seu consumo de minutos, 
seja ele pré pago, pós pago ou franqueado, 
pode ser utilizados por terceiros, caso 
sua central não esteja bem protegida. 
Ou seja, uma vez afetadas a internet e 
a telefonia, suas redes passam a estar 
comprometidas e totalmente expostas a 
ataques. Menosprezar os hackers ou ter 
um baixo investimento nas ferramentas 
de segurança, acreditando que se está 
economizando, pode custar caro, tanto 
com a utilização indevida e maliciosa de 
informações sigilosas, como com roubo 
de ligações.

É preciso procurar uma empresa 
de serviços e produtos de confi ança e 
também por profi ssionais cada vez mais 
qualifi cados neste tipo de armadilha para 
que possam proteger os equipamentos, 
os serviços e os dados da sua empresa. 
Primeiro, procure empresas que falem a 
respeito, mostrem o que fazem na área de 
segurança, mesmo que seja o mais bási-
co. O importante é trazer o assunto para 
consciência, pois assim se traz também a 
responsabilidade da adequação: o cliente 
precisa ser orientado a respeito - na parte 
de dados isso é mais comum - da necessi-
dade de um fi rewall, de uma administração 

de redes;  enquanto o fornecedor precisa 
também orientar, indicar opções, se pre-
parar e fazer sua parte.

Segundo, os servidores de telefonia e in-
ternet precisam se comunicar entre si para 
que se consiga uma avaliação completa da 
invasão e evitar, há tempo, que todos os 
dados da empresa sejam comprometidos, 
pois quando se tem toda a comunicação 
focada em um único fornecedor (com o 
monitoramento adequado) a percepção e 
a dedicação dos profi ssionais são maiores e 
mais abrangentes no controle da seguran-
ça. E por fi m, caso um ataque aconteça, e o 
cliente tiver um mantenedor com fi rewall, 
deve-se entrar em contato com o fornece-
dor urgentemente para que ele verifi que 
o grau do prejuízo e bloquear a telefonia 
para evitar roubo ou extravio de ligações. 
Mas, convenhamos, ninguém quer chegar 
neste ponto e, para isso, é preciso saber 
aonde investir, com quem investir, e ter a 
certeza de que o seu dinheiro – por mais 
caro que o serviço possa parecer – está 
sendo bem aplicado na segurança e na 
“saúde” da sua empresa. 

(Fonte: Robson Costa, CEO do Grupo Encanto 
Telecom: www.encantotelecom.com.br).

Sua empresa está preparada para
um ataque hacker?


