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Educação digital e a 
oportunidade de

expandir o conhecimento

A mobilidade humana 

é um desafi o cada vez 

maior, especialmente 

nas grandes cidades. Em 

São Paulo, por exemplo, 

passa-se em média 

45 dias por ano preso 

no trânsito, segundo 

pesquisa apresentada 

pela Rede Nossa São 

Paulo, divulgada no 

fi nal de 2016

De 2015 a 2016, o tempo 
para sair de um ponto 
e chegar a outro na 

capital paulista aumentou 
em 20 minutos. Isso signifi ca 
menos tempo livre para se 
dedicar ao trabalho, ao lazer 
e aos estudos.

Frente às difi culdades de 
deslocamento, amplia-se a 
preferência por alternativas 
que permitam a execução de 
tarefas remotas. Com a rápida 
evolução dos recursos dispo-
níveis para smartphones, há a 
expectativa de se alcançar a 
média de um aparelho por habi-
tante, no país, até o fi nal deste 
ano - chegando a 236 milhões 
de unidades -, de acordo com 
levantamento da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

A combinação entre os entra-
ves de mobilidade e a efi ciência 
da tecnologia resultaram em 
soluções como os métodos de 
educação a distância, que têm 
se expandido rapidamente. O 
Brasil já contabiliza 1,4 milhão 

de adeptos dessa modalidade 
de ensino, conforme dados do 
Censo da Educação Superior 
2015, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 

A fl exibilidade para seguir 
executando tarefas a distân-
cia com conforto e autonomia 
chega até mesmo às aulas 
para quem precisa passar pelo 
processo de renovação e reci-
clagem da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Essa 
é uma realidade em estados 
como São Paulo e Alagoas. 
Esses dois estados exploram 
o dinamismo possibilitado pelo 
ensino a distância, reforçando 
o aprendizado dos conceitos 
necessários. 

A opção de estudar via EAD 
facilita o acesso e permite ao 
aluno consultar o conteúdo no 
melhor horário e de qualquer 
local. Diante desse cenário, a 
adesão à tecnologia que possi-
bilita o intercâmbio de informa-
ções a distância confi gura uma 
necessidade e uma tendência 
frente aos desafi os da socieda-
de. Por isso, é preciso facilitar 
o acesso ao conhecimento para 
expandi-lo, explorando todos 
os recursos disponíveis para 
ter mais tempo e, consequente-
mente, mais qualidade de vida. 

(*) É diretora de produtos da 
Procondutor, empresa especializada 
no mercado de educação de trânsito 

e que oferece aos Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) 
cursos de educação digital, para 

contribuir com a evolução no 
processo de obtenção, atualização da 

renovação e reciclagem da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

Claudia Moraes (*)

TI
  

News@
Plataforma de gestão de recursos humanos 
na área da saúde

@A Columbia Business Solutions acaba de disponibilizar ao mercado 
brasileiro uma inovadora plataforma de gestão de recursos huma-

nos, capaz de realizar a completa administração do recurso humano 
médico, auxiliando na operação das atividades do corpo clínico dentro 
de hospitais e centros de saúde. Além das soluções de automação de 
escala do YouDoctor, a plataforma Mobi Saúde, conta com módulos que 
permitem que os hospitais tenham total domínio da gestão do corpo 
clinico. Integrados, os módulos - fi nanceiro, de recursos humanos, de 
qualidade, de educação continuada, de gestão e supervisão -, otimizam 
o gerenciamento das atividades médicas, por meio de relatórios geren-
ciais em tempo real, controles de acesso, cadastros com gerenciamento, 
treinamento, localização e check-in mobile.

Livelo anuncia parceria com a Wine.com.br

@A Livelo, programa de fi delidade criado por Bradesco e Banco 
do Brasil, anuncia nesta quinta-feira (18/05) uma parceria com a 

Wine (wine.com.br), maior e-commerce de vinhos da América Latina. 
Agora, os mais de 14 milhões de clientes Livelo terão acesso a mais 
de 700 vinhos exclusivos da Wine, com rótulos para variados gostos e 
paladares. A parceria consiste na oferta de produtos do site dentro da 
plataforma da Livelo, como mais uma opção diferenciada de resgate 
de recompensas utilizando pontos. Serão disponibilizados produtos a 
partir de 1.500 pontos Livelo, em uma categoria especial para enogas-
tronomia (www.livelo.com.br) ou (wine.com.br).

Looke abre quatro vagas para área de 
desenvolvimento

@ALooke, plataforma brasileira de streaming de vídeos on demand, 
está com quatro vagas abertas para desenvolvedores na cidade de 

São Paulo - SP. Dentre elas, duas são: Programador Sênior .Net C# para 

Windows 10 e Programador Pleno .Net C# para orientação a objetos 
de arquitetura MCV 4 e 5 Razor. Para as plataformas mobile, existe 01 
vaga para Programador Sênior IOS e 01 vaga para Programador Sênior 
Android.  Os currículos devem ser enviados para o e-mail: vagas@looke.
com.br até o dia 31 de maio de 2017.

South Park: A Fenda que Abunda Força chega 
em 17 de outubro

@A Ubisoft e a South Park Digital Studios anunciam que South Park: 
A Fenda que Abunda Força estará disponível em 17 de outubro, 

para Xbox One, Playstation 4 e PC. Dos criadores de South Park, Trey 
Parker e Matt Stone, e desenvolvido pela Ubisoft São Francisco, A 
Fenda que Abunda Força é a  sequência do premiado título de 2014, 
South Park: The Stick of Truth. Com o crime crescendo em South 
Park, as ruas nunca estiveram tão perigosas. Na medida em que o sol 
se põe sobre a tranquila cidade do estado do Colorado, a destruição e 
o caos desencadeiam um reinado de terror e o submundo ganha vida. 
Eric Cartman aproveita a oportunidade e cria o que chama de a melhor 
franquia de super-heróis, a Guaxinim & Amigos, que tem ele próprio 
como o grande líder Guaxinim (http://www.southparkgame.com).

Cleartech e UOTZ anunciam parceria

@A Cleartech acaba de anunciar uma parceria com a UOTZ, as duas 
empresas vão desenvolver soluções que deem mais transparência 

à oferta de Serviços de Valor Adicionado (SVA) pelas operadoras de 
telecomunicações. Os SVAs são considerados hoje um gargalo na relação 
das operadoras com seus clientes. De acordo com a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) as reclamações de consumidores sobre 
a contratação à revelia de serviços de valor adicionado corresponde-
ram, em 2016, por algo entre 5% e 10% do volume total recebido pela 
instituição. A agência reconhece que estes serviços são importantes, 
mas defende que as operadoras devem ser mais transparentes com 
os consumidores, aprimorando seu controle sobre a venda de SVAs.

Em teoria, elas deveriam estar mais protegidas. Em vez disso, 
as equipes de segurança estão sobrecarregadas com uma 
infi nidade de ferramentas e interfaces. De acordo com o 

relatório de 2017 da Forrester Mastering the Endpoint (Domi-
nando o endpoint), as organizações agora monitoram em média 
10 agentes de segurança diferentes e utilizam pelo menos cinco 
interfaces para investigar e resolver os incidentes. 

 
Há uma maneira melhor de proteger-se a partir de um conceito 

inovador de segurança de endpoints. Com base na experiência 
prática de mais de 250 tomadores de decisões de segurança e nas 
descobertas da Forrester e da McAfee, apresentamos a seguir 
os seis passos essenciais para dominar os endpoints modernos 
e proteger a empresa hoje e no futuro.

 
1. Crie uma estrutura de segurança escalonável e 

adaptável ao panorama de ameaças em constante 

mudança.

O conceito de implementar várias camadas de defesa é ampla-
mente aceito, mas a chave para tirar máximo proveito de todas 
essas camadas é integrá-las usando uma estrutura de segurança 
fl exível e adaptável. A implementação de camadas de defesa que se 
comunicam entre si aumenta a efi ciência e a efi cácia. A estrutura 
ideal é extensível, permitindo incorporar continuamente novas 
camadas à malha à medida que os negócios e as exigências de 
segurança mudam. 

 
2. Integre os recursos de detecção e resposta às 

operações diárias

Os administradores precisam estar aptos para determinar com 
rapidez o local exato da ameaça e higienizar tudo que ela tocou. 
Infelizmente, esses recursos geralmente são reservados para in-
vestigadores especializados e não há profi ssionais sufi cientes para 
todas as empresas. Agregar outro pacote de investigação avançada 
não resolverá esse problema. Ao implementar uma solução que 
integre os recursos de detecção e resposta às operações diárias 
relacionadas aos endpoints, os administradores poderão reagir 
rapidamente quando infecções inevitáveis ocorrerem.

 
3. Diminua os falsos positivos para poder se concentrar 

nas tarefas mais importantes 

As defesas que compartilham inteligência de ameaças podem 
validar ou exonerar automaticamente uma ameaça potencial, de 
modo que os administradores não precisem fazê-lo manualmente. 
Ao eliminar as camadas de complexidade e esforço manual, as 
equipes de segurança podem ignorar os falsos positivos e reagir 

McAfee destaca seis etapas 
para reforçar a proteção 
de endpoints modernos

As organizações têm implementado várias camadas de defesa para antecipar os ataques cibernéticos

com mais rapidez. Cria ainda mais foco ao destacar automatica-
mente os incidentes de maior prioridade e fornece um fl uxo de 
trabalho claro para a resolução.

  
4. Compartilhe informações sobre as ameaças em 

tempo real e coloque os aprendizados em prática 

imediatamente

A estratégia ideal de inteligência combina fontes externas 
com informações coletadas no seu próprio ambiente. Platafor-
mas devem compartilhar informações entre as várias camadas 
de defesas em tempo real, de forma automática e sem exigir 
que os administradores operem várias interfaces. Em seguida, 
a plataforma deve imediatamente compartilhar as informações 
aprendidas em uma infeção com todos os outros sistemas de 
segurança no ambiente. 

 
5. Use o machine learning avançado e a nuvem para ter 

escalabilidade e velocidade.

Com a implementação e a utilização de recursos avançados de 
machine learning, tanto localmente como na nuvem, é possível 
comparar executáveis suspeitos estatisticamente com milhares 
de atributos de ameaças conhecidas sem o uso de assinaturas. 
Com a capacidade de analisar características de código estático 
e o comportamento real de um executável, é possível descobrir 
ameaças ocultas em questão de segundos. 

 
6. Consolide agentes e processos manuais

A consolidação de vários sistemas, ferramentas e relatórios em 
um único console de gerenciamento reduz signifi cativamente o 
número de processos manuais. Ao adotar uma abordagem con-
solidada, é possível reduzir o número de agentes que a equipe 
precisa administrar e automatizar tarefas manuais com fl uxos de 
trabalho simplifi cados. Em vez de gastar horas lidando com várias 
interfaces, capacitar a equipe para controlar as várias camadas 
da segurança de endpoints com recursos automatizados.
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Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Encerrado em 31/12/2016 -Valores em R$ x 1.000

Ativo 31/12/2015 31/12/2016
Circulante ....................................................  22.217  28.732
Não Circulante .............................................  1.656  1.391
Total do Ativo ..............................................  23.873  30.123

Demonstração do Resultado do Exercício - Valores em R$ x 1.000
31/12/2015 31/12/2016

Receitas Operacionais ................................ 20.501  20.930
Despesas Administrativas ...........................  (9.381)  (10.189)
Despesas Tributárias ...................................  (73)  (216)
Despesas / Receitas Financeiras ................  1.249  1.562
Resultado Operacional ................................  12.296  12.087
Resultados Participações Acionárias .......... – –
Reultados Não Operacionais .......................  19  23
Lucro/Prejuizo Antes do IR .........................  12.315  12.110
(-) Provisão para IRPJ/CSLL .......................  (1.179)  (1.170)
(-) Participações e Reservas .......................  (571)  (550)
Lucro/Prejuizo do Exercício ........................  10.565  10.390
Lucro por Ação ............................................ 0,60 0,59

Demonstraçao dos Fluxos de Caixa (DFC) Método Direto
Valores em R$ x 1.000

1.) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 31/12/2015 31/12/2016
1.1) Entradas / Recebimentos ...............................  44.699  39.685
1.2) Saídas / Pagamentos ....................................  (42.334)  (34.581)
 (=) Caixa Líquido Atividades Operacionais ..........  2.365  5.104
2.) Fluxo de Caixa das Atividades
  de Investimentos:
2.1) Entradas ........................................................  19  23
2.2) Saídas ............................................................  (463)  (124)
 (=) Caixa Líquido Atividades de Investimentos ....  (444)  (101)
3.) Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos:
3.1) Entradas ........................................................ – –
3.2) Saídas ............................................................ – –
 (=) Caixa Líquido Atividades de Financiamentos . – –
 (=) Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.921  5.003
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial .............  9.739  11.659
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Final ............... 11.660  16.662
 (=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa ... 1.921  5.003

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2015 31/12/2016
Circulante ....................................................  2.175  2.543
Não Circulante ............................................. – –
 Patrimônio Líquido ...................................... 21.698  27.580
Total Passivo e Patrimônio Líquido ...........  23.873  30.123

Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos
Valores em R$ x1.000

Origens dos Recursos: 31/12/2015 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício .........................  10.565  10.390
(+) Subscrição para Aporte de Capital ........ – –
(-) Baixa de Bens - Ativo Não Circulante ..... 34  146
(-) Resultado de Exercício Futuros ............. – –
(-) Resultado da Venda de Bens .................. – –
(+) Depreciações .........................................  197  243
Total das Origens .......................................  10.796  10.779
Aplicações dos Recursos:
Redução Exigível a Longo Prazo ................ 599  –
Aumento Ativo Não Circulante Imobilizado ..  497  124
Pagamento de Dividendos ...........................  6.769  4.508
Aumento/Capital Circulante Líquido .............  2.931  6.147
Total das Aplicações ..................................  10.796  10.779

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2016
1) Capital Social representado por 17.684.181 ações ordinárias nominati-
vas valor de R$1,00; 2) As demonstrações financeiras foram elaboradas
e apresentadas em conformidade aos critérios estabelecidos na Lei nº
6.404/76 e Lei nº 11.638/07; 3) As contas de resultado foram constituidas
observando-se o regime de competência.

Variação do Capital Circulante Líquido -Valores em R$ x1.000
Aumento ou

Saldo em 31/12/2015 31/12/2016  Diminuição
Ativo Circulante ................. 22.217  28.732  6.515
Passivo Circulante ............  2.176  2.544  368
Capital Circulante Líquido ..  20.041  26.188  6.147

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Valores em R$ x 1.000
Capital Reservas Reserva

Contas do Reali- de Reserva  de
  Patrimônio Líquido    zado    Capital     Legal   Lucros    Total
Saldos em 31/12/2015 ..... 17.684 –  528  3.485  21.697
1.) Ajustes de Exercício. – – – – –
2.) Lucro Liquido
 do Exercício. .................. – – –  10.390  10.390
3.) Destinação do Lucro ..  – – – – –
Reserva Legal ................. – –  519  (519) –
Pagamento de Dividendos  – – –  (4.508)  (4.508)
Saldos em 31/12/2016 ..... 17.684 –  1.047  8.848  27.579

São Paulo, 31 de dezembro de 2016
Breno Chvaicer

Diretor Presidente - CPF: 025.776.408-97
Ademir Andrade de Meneses

Contador - CRC 1-SP/124.535-O-5  - CPF: 858.172.108-78

O pretendente: MARLON AUGUSTO DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/04/1969, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aristoteles Augusto de Andrade e de Cleia Oliveira 
de Andrade. A pretendente: SILMARA REGINA TOZZI, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/07/1971, residente e 
domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Alvaro Tozzi e de Maria Regina Tozzi.

O pretendente: BHERNARDO MARANDURA DE ALMEIDA, profi ssão: analista de sis-
temas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Vassouras - RJ, nascido aos: 17/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Julio Cezar Nascimento de Almeida 
e de Marcia Maranduba de Almeida. A pretendente: CAMILA YUKIE WATANABE, pro-
fi ssão: bancária, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido 
aos: 16/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oscar Kiyotaka 
Watanabe e de Elsa Yaeko Watanabe.

O pretendente: RAFAEL GUARDA LATERZA, profi ssão: pesquisador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 05/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Alexandre Puccetti Laterza e de Filomena Cristina Guarda Laterza. A 
pretendente: CAMILA FRANCINI FIDELIS PINTO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 14/05/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Fidelis Pinto e de Norvina Perpetua Pereira Pinto.

O pretendente: RODRIGO SISLIAN, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/06/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Serop Roger Sislian e de Regina Zeitounlian Sislian. A preten-
dente: MELANIE FURUTA, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 29/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Yoshio Furuta e de Carmen Silvia Hidalgo Furuta.

O pretendente: CHRISTIAN DEIVYD SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 08/07/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
ANDREIA PEREIRA DE MORAIS, profi ssão: gerente pedagogica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 24/05/1980, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Pereira de Morais e de Maria do Carmo 
Barbosa de Morais.

O pretendente: GILBERTO RODRIGUES CARVALHO JUNIOR, profi ssão: técnico de 
seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 
11/08/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Rodrigues 
Carvalho e de Maria Odete Vermelho de Carvalho. A pretendente: KELLY YURI PATER-
NEZ, profi ssão: analista jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Madalena - SP, nascido aos: 12/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maria de Lourdes Paternez.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO, profi ssão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Joaquim do Monte - PE, nascido aos: 08/08/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Edivaldo da Silva e de Ana Maria da 
Silva. A pretendente: JULIANY DO AMARAL CAVALCANTI, profi ssão: esteticista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 10/12/1992, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Marcos Luiz da Silva Cavalcanti e de 
Solange do Amaral Cavalcanti.

O pretendente: RENATO DIAS DE ARAUJO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 19/02/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Roberto de Araujo e de Maria Luzia 
Calixto Dias de Araujo. A pretendente: MELISSA BARAT, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Cavalese - Itália, nascido aos: 31/12/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfonso Barat e de Donatella Todeschi.

O pretendente: MARIO ILOE MORAES, profi ssão: analista coordenador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 15/05/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Moraes e de Ivonette Chiodi de 
Moraes. A pretendente: TANIA JENI FRAZÃO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, nascido aos: 21/12/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Candido Frazão e de Jeni Silva Frazão.

O pretendente: SÉRGIO MOURA DO NASCIMENTO, profi ssão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ipueiras - CE, nascido aos: 09/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Pereira do Nascimento e de Joana Moura do Nas-
cimento. A pretendente: JOCELIA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: de Alagoinhas - BA, nascido aos: 05/04/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Francisco dos Santos e de Edite Alves Pessoa.

O pretendente: MOISES MARTINS DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/06/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Quintino da Silva Filho e de Geralda 
Martins da Silva. A pretendente: CAROLINE RICHELLI RANGEL ROCHA, profi ssão: 
auxiliar de cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Ca-
choeirinha - SP, nascido aos: 11/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luciana Rangel Rocha.

O pretendente: FABIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, nascido aos: 13/02/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Severino do Nascimento e 
de Maria do Céu Oliveira do Nascimento. A pretendente: JOYCE SOUZA DA SILVA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo 
André - SP, nascido aos: 18/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jaci Francisco da Silva e de Floripes Teles de Souza da Silva.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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


