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“Política é como 
nuvem. Você olha 
e ela está de um 
jeito. Olha de novo 
e ela já mudou”.
José de Magalhães Pinto 
(1909/1996)
Político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,81% Pontos: 
62.954,69 Máxima de +1,36% 
: 63.302 pontos Mínima de 
-0,04% : 62.426 pontos Volu-
me: 6,65 bilhões Variação em 
2017: 4,53% Variação no mês: 
0,39% Dow Jones: -0,23% Pon-
tos: 21.136,23 Nasdaq: -0,33% 
Pontos: 6.275,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2757 Venda: R$ 3,2767 
Variação: -0,39% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2811 Venda: R$ 
3,2817 Variação: -0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2470 
Venda: R$ 3,4130 Variação: 
-0,29% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,13% 
ao ano. - Capital de giro, 13,92% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.297,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,100 
Variação: +0,01%.

Cotação: R$ 3,2960 Variação: 
-0,66% - Euro (17h37)  Compra: 
US$ 1,1274   Venda: US$ 1,1274   
Variação: +0,17% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6930 Venda: R$ 
3,6950 Variação: -0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6470 Ven-
da: R$ 3,8530 Variação: -0,26%.

Futuro: +0,93% Pontos: 63.220 
Máxima (pontos): 63.460 Míni-
ma (pontos): 62.200. Global 40 
Cotação: 882,504 centavos de 
dólar Variação: -1,24%.

O mercado de trabalho 
chegou ao fundo do 
poço e está pronto 

para iniciar uma trajetória 
de recuperação, na esteira da 
retomada da atividade econô-
mica, mas tudo dependerá do 
nível de incerteza daqui para 
a frente, mostram os dados 
dos indicadores anteceden-
tes da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). A análise é de 
Fernando de Holanda Barbo-
sa, pesquisador do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre/
FGV).

Mais cedo, a FGV informou 
que o Indicador Antecedente 

     

FGV avalia que mercado 
de trabalho chegou ao 
fundo do poço

de Emprego (IAEmp) recuou 
1,2 ponto, em maio ante abril, 
para 99,3 pontos, enquanto 
o Indicador Coincidente de 
Desemprego (ICD) apresentou 
queda de 1,2 ponto em relação 
ao mês anterior, atingindo 97,3 
pontos. O ICD é construído a 
partir dos dados desagregados, 
em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Son-
dagem do Consumidor que 
procura captar a percepção 
sobre a situação presente do 
mercado de trabalho.

Já o IAEmp é formado por 
uma combinação de séries 
extraídas das Sondagens da 

Indústria, de Serviços e do 
Consumidor, todas apuradas 
pela FGV. O objetivo é anteci-
par os rumos do mercado de 
trabalho no País. Apesar do 
recuo, o IAEmp manteve-se 
em nível elevado, destacou Bar-
bosa Filho. “As pessoas ainda 
estão otimistas com o mercado 
de trabalho no futuro. Agora, 
precisamos ver se a incerteza 
vai subir”, disse o pesquisador.

Para Barbosa Filho, está 
“tudo pronto” para a pior cri-
se econômica da história ter 
passado. “Batemos no fundo 
do poço. O problema é que a 
trajetória de recuperação já não 

A FGV informou que o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) recuou 1,2 ponto,

em maio ante abril, para 99,3 pontos.

é a mesma”, disse, referindo-se 
às incertezas criadas pela crise 
política instaurada, envolvendo 
o presidente Temer. A trajetó-
ria de recuperação já não é a 
mesma porque há risco de as 
reformas perderem fôlego no 
Congresso. A incerteza agora é 
se essa perda de fôlego signifi ca 
apenas uma redução no ritmo 

do rumo do governo na direção 
das reformas ou se implicará 
uma mudança de rota. 

Nesse quadro, a reforma da 
Previdência é mais importante 
do que a reforma trabalhista. 
Para Barbosa Filho, a fl exibi-
lização das regras do mercado 
de trabalho pode ajudar na 
recuperação do emprego quan-

do a atividade econômica for 
retomada. O problema é que 
isso só ocorrerá de forma 
sustentada quando houver 
o encaminhamento do pro-
blema fi scal, que passa pela 
Previdência. “O gatilho para 
a recuperação é a solução 
fi scal”, disse Barbosa Filho 
(AE).

Brasília - O presidente dos 
Correios, Guilherme Campos, 
negou ontem (6), a possibi-
lidade de a empresa pública 
ser privatizada. Em audiência 
no Senado, convocada para 
discutir a situação fi nanceira 
dos Correios, Campos rejeitou 
qualquer chance de o governo 
colocar a empresa à venda. 
“Nem o presidente Michel Te-
mer, nem o ministro Gilberto 
Kassab acham que é viável a 
privatização. Tem que dar tudo 
errado para que a solução dos 
Correios seja a privatização”.

“Esse trabalho está presen-
te nos 5 mil municípios do 
País, essa singularidade torna 
muito difícil uma possível pri-
vatização. Pelo cenário atual, 
duvido que aparecesse algum 
interessado”. De acordo com o 
presidente, o plano de saúde é 
a principal causa do rombo da 
empresa pública que, em 2016, 

Poupança reverte 
tendência e registra 
mais depósitos 

Pela primeira vez em cinco 
meses, os brasileiros deposi-
taram mais do que sacaram na 
poupança. Em maio, a capta-
ção líquida (depósitos menos 
retiradas) somou R$ 292,6 
milhões, informou o Banco 
Central (BC). Desde dezembro 
do ano passado, a aplicação não 
registrava entrada líquida de 
recursos. Para meses de maio, 
foi a primeira vez desde 2014 
que o BC registrou mais ingres-
sos que retiradas de recursos. 

Em maio daquele ano, a cap-
tação líquida tinha somado R$ 
2,27 bilhões. Com o início da 
crise econômica, a caderneta 
registrou retirada líquida de 
R$ 3,2 bilhões em maio de 
2015 e de R$ 6,59 bilhões em 
maio do ano passado. Apesar 
do desempenho positivo em 
maio, as retiradas continuam 
maiores que os depósitos no 
acumulado do ano. 

Nos cinco primeiros meses de 
2017, a caderneta de poupança 
registrou retiradas líquidas de 
R$ 18,38 bilhões, perda de re-
cursos menor que os R$ 38,89 
bilhões registrados no mesmo 
período do ano passado. Desde 
o início da recessão econômica, 
em 2015, os investidores têm 
retirado dinheiro da caderneta 
para cobrir dívidas, em um ce-
nário de queda da renda e de 
aumento de desemprego (ABr).

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, afi rmou ontem 
(6), que a pauta do Congresso 
Nacional pertence ao país e não 
ao governo, e que a decisão do 
TSE sobre a chapa dos então 
candidatos à Presidência da 
República, Dilma Rousseff e 
Michel Temer, nas últimas elei-
ções, não atrapalha as votações 
no Congresso.

“As reformas políticas não 
pertencem ao governo e sim 
à sociedade brasileira. Eu já 
estou há mais de seis anos aqui 
no Senado, e mais de 12 anos 
passei na Câmara, e eu nunca 
presenciei a votação de 11 ma-
térias importantes em um único 
dia como nós fi zermos aqui e 
inclusive com matérias difíceis 
de serem debatidas, de serem 
harmonizadas, como a PEC do 
foro privilegiado”, destacou.

A PEC que acaba com o foro 
especial por prerrogativa de 
função, foi aprovada no Plenário 
do Senado na última quarta-
-feira (31) e enviada à Câmara. 

Caixa antecipa 
pagamento de contas 
inativas do FGTS 

A Caixa Econômica Federal 
inicia neste sábado (10) o pa-
gamento das contas inativas do 
FGTS para trabalhadores nas-
cidos nos meses de setembro, 
outubro e novembro. Previsto 
inicialmente para o dia 16 junho 
o pagamento da quarta fase 
foi antecipado, benefi ciando 
mais de 7,5 milhões de brasi-
leiros. O valor total disponível 
ultrapassa R$ 10,9 bilhões e 
equivale a aproximadamente 
25% do total disponível. Mais 
de 2,4 milhões de trabalhado-
res receberão seus recursos 
automaticamente via crédito 
em conta poupança da Caixa, 
que representa 2,9 bilhões em 
recursos.

Segundo a vice-presidente de 
Fundos de Governo e Loterias 
da Caixa, Deusdina Pereira, a 
estratégia de antecipar o aten-
dimento visa benefi ciar os tra-
balhadores nascidos no perío-
do. “Antecipamos o calendário 
para o dia útil de 12 de junho e 
apresentamos a alternativa de 
levantamento dos valores das 
contas inativas FGTS a partir 
do sábado (10) com objetivo 
de levar ainda mais comodi-
dade aos trabalhadores. Com a 
liberação dessa fase entramos 
na reta fi nal dos pagamentos 
das contas inativas do FGTS”, 
afi rma Deusdina (ABr). 

O procurador da República, 
Rodrigo Teles, disse haver 
indícios de que o ex-ministro 
do Turismo Henrique Eduar do 
Alves, preso ontem (6) em Na-
tal, solicitou e recebeu recursos 
ilícitos de ao menos quatro em-
preiteiras para sua campanha 
ao governo do Rio Grande do 
Norte, em 2014, da qual saiu 
derrotado. Segundo a investi-
gação, ao menos R$ 7,5 milhões 
em recursos ilícitos teriam sido 
recebidos pelo ex-ministro, que 
também usou o dinheiro para 
despesas pessoais.

Uma das empresas envolvidas 
foi a OAS, responsável pela cons-
trução da Arena das Dunas, sede 
da Copa do Mundo de 2014 em 
Natal. As investigações indicam 
que Alves atuou junto ao Tribunal 
de Contas do Estado para atrasar 
em anos as ações de fi scalização 
do órgão, que havia identifi cado 
o superfaturamento da obra. Em 
troca, o político recebeu uma 
doação ofi cial de R$ 3 milhões da 
OAS por meio Diretório Estadual 
do PMDB, bem como outros R$ 
650 mil diretamente. 

Negociações parecidas te-
riam ocorrido junto às em-
preiteiras Odebrecht (R$ 3 
milhões não declarados), Ca-
rioca Engenharia (R$ 400 mil) 
e Andrade Gutierrez (R$ 100 

Ex-ministro do Turismo, 

Henrique Eduardo Alves.

Inscrições do ProUni
Começaram ontem (6) as inscri-

ções para o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) do segundo 
semestre. Até sexta-feira (9), os 
estudantes interessados podem 
consultar as bolsas oferecidas 
e se inscrever na página http://
prouniportal.mec.gov.br/. Serão 
oferecidas 125.442 bolsas, sendo 
57.092 integrais e 68.350 parciais, 
distribuídas em 22.967 cursos de 
901 instituições privadas.
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Uber: Justiça nega 
vínculo empregatício

São Paulo - O TRT da 2ª região 
negou ontem (6), o vínculo empre-
gatício ao motorista James Cesar 
de Araujo, que havia processado 
o aplicativo de carona paga Uber.

De acordo com a sentença do 
juiz do trabalho Giovane da Silva 
Gonçalves, “não havia, ao contrário 
do alegado na inicial, qualquer 
imposição, ainda que indireta, para 
que o reclamante trabalhasse em 
jornadas determinadas pela recla-
mada, muito menos em desrespeito 
às possibilidades humanas”.

No processo, Araujo alegou que 
era empregado do Uber e solici-
tou na Justiça o recebimento do 
pagamento referente aos direitos 
trabalhistas, além de indenização 
por danos morais. O motorista 
alegou que começava a trabalhar 
a partir das 9h da manhã, mas os 
documentos apresentados mos-
traram que o horário de trabalho 
variava. 

O juiz concluiu, após audiência, 
que o motorista poderia iniciar 
e parar sua jornada de trabalho 
quando quisesse e não recebia or-
dens do aplicativo de carona (AE).

Presidente dos Correios, 

Guilherme Campos.
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Presidente dos Correios descarta 
privatização da empresa

funcionários somente em 2017. 
A direção estima que haja 17 mil 
funcionários que se encaixem 
no perfi l do programa: empre-
gados com mais de 55 anos 
ou mais de 15 anos de tempo 
de serviço. Até agora, os três 
PDVs conseguiram a demissão 
de cerca de 7 mil funcionários. 
Segundo Campos, o resultado 
vai reduzir o custo da empresa 
pública em R$ 65 milhões men-
sais, ou R$ 780 milhões por ano.

No último mês de maio, 
Campos falou que o plano de 
recuperação da companhia 
tinha como objetivo evitar 
sua privatização. Na ocasião, 
ele afi rmou que a venda dos 
Correios só seria realizada se 
as ações não fossem sufi cien-
tes para socorrer a empresa. 
Ele admitiu, no entanto, que 
a direção não descarta ainda 
a possibilidade de demissões 
motivadas (AE).

deve registrar prejuízo de R$ 2 
bilhões. O balanço ainda não foi 
publicado. Campos enalteceu o 
enxugamento fi scal feito pela 
sua gestão, que inclui a elimi-
nação de mais de 400 posições 
de gerência.

No último mês de maio, a 
direção dos Correios abriu o 
terceiro Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) para seus 

Decisão do TSE não afeta 
pauta do Congresso

Eunício reiterou ainda que 
o julgamento do TSE compete 
apenas aos ministros daquele 
tribunal. “Espero que a decisão 
a ser tomada seja compatível 
com o universo jurídico e 
garanto que, seja qual for o 
entendimento daquela Corte, 
não afetará os trabalhos no 
Congresso Nacional”, garantiu 
(Ag.Senado).

Alves é suspeito de receber 
propina de 4 empreiteiras

mil). As investigações foram 
conduzidas em parceira com a 
Receita Federal e o Coaf, que 
apontaram operações suspei-
tas, como o saque de grandes 
quantias em dinheiro a poucos 
de dias da eleição de 2014.

Alves teria oferecido a todas 
as empresas sua infl uência nos 
poderes Executivo, Legislativo 
e, inclusive, Judiciário em troca 
de propina. Ele teria agido tam-
bém em conjunto com o depu-
tado cassado Eduardo Cunha. 
Alves também é investigado em 
um caso paralelo, conduzido 
pela Procuradoria da República 
do DF, no qual é suspeito de 
ocultar R$ 20 milhões em contas 
no exterior (ABr). 

São Paulo - O prefeito de São 
Paulo, João Doria, comentou 
ontem (6) o fato de ter fi cado 
com a Carteira Nacional de 
Habilitação Suspensa (CHN). 
Ele disse ser “vítima” do 
excesso de multas aplicadas 
pela administração anterior. 
Segundo reportagem do jornal 
Folha de S. Paulo, Doria teve 
suspenso o direito de dirigir 
por ter acumulado mais de 20 
pontos na carteira. 

A maioria das infrações teria 
sido cometida por excesso 
de velocidade e o prefeito 
continua sem a permissão 
para dirigir porque precisa 
participar de curso exigido de 
reciclagem. A Prefeitura de 
São Paulo disse que “sobre as 

Prefeito de São Paulo, João Doria.

Cacalos Garrastazu

Doria: ‘vítima’ de 
excesso de multas da 
administração anterior

multas relativas a 2015 e aos 
demais anos”, o “empresário 
João Doria” não “costumava” 
dirigir os veículos e que esta 
tarefa era repassada a “moto-
ristas profi ssionais”.

O prefeito de São Paulo 
declarou que vai fazer o curso 
e o exame exigidos para a re-
ciclagem da habilitação. “Vou 
cumprir minha obrigação, 
como todos aqueles que já 
foram também vitimados pela 
pontuação”, disse Doria. “A 
quantidade de multas que a 
Prefeitura aplicou no passado 
foi em caráter exorbitante, mas 
não tem problema nenhum, 
vamos seguir e fazer o que todo 
cidadão deve fazer”, comentou 
(AE). 
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OPINIÃO
O novo advogado: uma 

visão estratégica da 
carreira jurídica

Quer queira, quer não, 

o advogado que hoje 

abre um escritório 

ou trabalha de forma 

autônoma é um 

empreendedor

E esse processo é desa-
fi ador quando ele vê 
à frente de questões 

administrativas, gestão, tecno-
logia, entre outras expertises 
que ele não domina. Cada vez 
mais, ser um empresário da ad-
vocacia não é fácil no começo, 
mas as áreas administrativa e 
de recursos humanos devem 
fazer parte das estratégias 
traçadas no planejamento de 
seus objetivos. 

Os novos advogados têm o 
perfi l dos novos empreende-
dores, com menos medo de 
arriscar e de investir, além de 
dominarem a informação e a 
tecnologia, o que contribui 
para minimizar as chances de 
erros e fracassos. Mas muitos 
ainda resistem. Então preci-
sam arregaçar as mangas e se 
interessar em melhorar o seu 
negócio.

Tem sido comum ver novas 
sociedades nascendo com 
advogados que começaram 
juntos em um grande escritó-
rio. Esse fator contribui subs-
tancialmente para o aumento 
no número de escritórios 
de advocacia no país, o que 
também gera oportunidades 
para os jovens que estão se 
formando. Mas para que o 
escritório sobreviva em um 
mercado inchado, é preciso 
que esses novos empresá-
rios da advocacia encarem o 
empreendimento como um 
negócio, desde o início. 

Para tanto, é preciso um pla-
nejamento bem estruturado, 
com objetivos claros, metas e 
um mapa de ações predefi ni-
das. O ideal é que se escolha 
algumas áreas do direito para 
se especializar, ou até mesmo 
alguns segmentos para atender 
e, desse modo, conseguir ser 
referência no mercado. O con-
ceito de advogado generalista 
caiu por terra há alguns anos. O 
mito de que o generalista teria 
acesso a mais clientes não se 
sustenta em um mercado tão 
segmentado quanto o atual. 

Outra área crescente para 
advogados é o mercado cor-
porativo. Vê-se uma forte 

movimentação de advogados 
que deixam os escritórios de 
advocacia para trabalhar em 
empresas e bancos. Cargos 
como Diretor e Gerente Jurídi-
co estão em alta, inclusive com 
valorização salarial. Mas para 
aproveitar tais oportunidades 
é preciso estar preparado para 
atuar também nas áreas admi-
nistrativa e de gestão.

A tecnologia tem sido cada 
vez mais uma grande aliada 
dos advogados que buscam 
fontes de informações para 
além dos livros acadêmicos. 
O canal ‘Mundo Jurídico do 
Futuro’, ancorado no YouTube, 
por exemplo, é um veiculo que 
traz orientações importantes. 
Com compartilhamento em 
outras mídias sociais, traz uma 
série de vídeos que mostram 
o que há de mais novo para as 
organizações jurídicas, como 
se adaptar às constantes mu-
danças do mercado jurídico 
e de que forma elas estão 
impactando as diversas áreas 
da Advocacia. Cada vez mais, 
os advogados precisam não 
somente conhecer as leis, mas 
também ser empreendedores.

É urgente que o advogado 
esteja atualizado, a fi m de se 
adaptar às transformações que 
o mercado jurídico vem sofren-
do. O costume de investir em 
conhecimento apenas na área 
jurídica é algo que impede que 
se alcance resultados que farão 
a diferença na carreira.

O Brasil é o país com maior 
número de faculdades de 
direito no mundo e forma 
milhares de novos advogados 
todos os anos. Estima-se que 
até 2019 serão 1,250 milhão de 
profi ssionais no mercado. Mas 
a possibilidade de fracasso em 
seu próprio negócio faz com 
que muitos ainda prefiram 
trabalhar para escritórios de 
terceiros ou abandonem a 
advocacia. Há erros comuns 
que prejudicam o sucesso do 
advogado no mercado. Um dos 
maiores é não sair da zona de 
conforto, uma vez que já se está 
acostumado à função. 

É preciso ampliar a mente 
e acreditar que há algo a mais 
a ser feito!

(*) - É sócio da Selem Bertozzi 
Consultoria; administrador e 

consultor especialista em Estratégia 
de Mercado, Comunicação e 

Marketing Jurídico (bertozzi@
estrategianaadvocacia.com.br).

Rodrigo Bertozzi (*)
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Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
ontem (6), em Brasília, que, 
na América Latina e no Caribe, 
milhões de adultos seguem sem 
acesso a serviços fi nanceiros, 
devido a disparidades de renda 
e a sua exclusão do sistema 
fi nanceiro. Ele participou da 
abertura do 1º Encontro de 
Especialistas da Aliança para 
Inclusão Financeira. “Os países 
da região, em geral, têm um 
baixo nível de poupança formal 
e uma penetração muito peque-
na no que se refere a soluções 
envolvendo celulares. Além 
disso, apesar de os países da 
região possuírem característi-
cas em comum, ainda há grande 
variação nos níveis de inclusão 
fi nanceira entre eles”, disse.

Goldfajn acrescentou que 
a inclusão fi nanceira não se 
resume somente a propiciar 

Pesquisadora da UFRRJ coleta cashmere em cabra brasileira.

A cashmere produzida com 
pelo de cabras brasileiras é a 
mais fi na e de melhor quali-
dade do mundo. A descoberta 
é resultado de pesquisa da 
doutoranda do Instituto de 
Zootecnia da UFRRJ, Lia Sou-
za Coelho. “Não tem nada mais 
fi no comparado com a nossa 
[cashmere], das cabras nas-
cidas no Brasil”. Especialista 
em microscopia eletrônica, 
informa que a qualidade da 
cashmere nacional supera a 
de tradicionais regiões pro-
dutoras como China, Nepal, 
Mongólia, Afeganistão, Hima-
laia e Irã. 

O motivo é a espessura da 
fi bra, que tem apenas 8,46 
micrômetros, em média, en-
quanto a do Nepal, que era 
a mais fi na até agora, tem 12 
micrômetros. Um micrômetro 
equivale a um milionésimo de 
metro. Além disso, segundo 
Lia, a cashmere de cabras bra-
sileiras tem fator de conforto 
de 100%, acima do máximo 
observado até agora, entre 
96% e 98%. Por causa dessas 
características, a fi bra poderá 
ser vendida por cinco vezes o 
valor de outras. 

No entanto, até agora a 
cashmere de cabras brasi-

Instituto Mamirauá 
faz inventário da 
fauna em área 
protegida 

Em parceria com o ICMBio, 
expedição científi ca também 
tem o objetivo de buscar evi-
dências das antigas sociedades 
indígenas que viveram na região. 
Segundo os pesquisadores, 
diagnóstico da biodiversidade 
contribui para a gestão das 
unidades de conservação e para 
o desenvolvimento de ações de 
preservação de espécies. Um 
grupo de cientistas do Instituto 
Mamirauá realiza expedição na 
fl oresta para fazer o inventário 
de espécies da fauna e investigar 
a história da ocupação humana 
na Estação Ecológica Juami – 
Japurá, uma área protegida de 
800 mil hectares no Amazonas. 

Até 17 de junho, os pesquisa-
dores vão levantar dados sobre 
espécies animais, com foco 
nos mamíferos terrestres de 
pequeno e médio porte, como 
morcegos e aves. Já a equipe de 
arqueologia busca informações 
sobre sítios arqueológicos e 
outras evidências das antigas 
sociedades indígenas que vive-
ram na região. A expedição é 
feita em parceria com o ICMBio, 
órgão responsável por criar e 
gerir unidades de conservação 
no Brasil. 

Desde que as instituições 
assinaram um termo de co-
operação, três expedições 
científi cas já foram realizadas 
em territórios de proteção am-
biental do Amazonas. Um dos 
objetivos é um diagnóstico da 
sociobiodiversidade na unida-
de de conservação. O material 
coletado será depositado nas 
coleções científi cas do Instituto 
Mamirauá e de centros de pes-
quisas parceiros. “A diversidade 
que estamos encontrando é 
incrível”, afi rma o pesquisador 
João Valsecchi, diretor técnico-
-científi co do Mamirauá. “Em 
praticamente todos os grupos 
de animais inventariados temos 
novas ocorrências de espécies 
para a Amazônia brasileira.”

Ele explica que a construção 
de um panorama da vida animal 
e vegetal, e do presente e do 
passado dos povos que habitam 
as unidades de conservação 
no Brasil é “importante para a 
gestão das áreas, para conhecer 
e proteger essa biodiversidade”. 
“Esse conhecimento, por exem-
plo, é uma ferramenta que pode 
ser usada para criar e ampliar 
medidas de conservação de 
espécies”, diz o pesquisador.

Segundo ele, o material cole-
tado nas últimas três expedições 
em parceria com o ICMBio já 
está em análise. “Estamos tra-
balhando também com grandes 
coleções regionais, como a do 
Museu Paraense Emílio Goeldi 
e do Inpa [Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia]”. 
Segundo o arqueólogo do 
Mamirauá, Eduardo Kazuo, a 
região do rio Japurá foi explo-
rada somente em 1950. Desde 
então, nenhuma outra pesquisa 
foi realizada. “Essa etapa de 
campo nos trará novos desafi os e 
informações sobre o passado da 
região, permitindo testar mode-
los preditivos sobre a ocorrência 
de sítios arqueológicos”, afi rma.

O teste é capaz de indicar a existência de doenças

genéticas, endocrinológicas e metabólicas que não

apresentam evidências clínicas no nascimento.

No Dia Nacional do Teste 
do Pezinho, celebrado 
ontem (6), o Ministério 

da Saúde recomendou que o 
sangue do recém-nascido seja 
coletado preferencialmente 
entre o 3º e o 5º dia de vida.

“Essa triagem serve para fa-
zer a detecção precoce de doen-
ças. O ideal é diagnosticá-las na 
fase pré-sintomática para que 
se possa fazer o tratamento e 
minimizar os danos à criança”, 
disse a pediatra e neonatologis-
ta do Departamento Científi co 
de Neonatologia da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, Silvana 
Salgado Nader.

Ela explica que a rede pública 
de saúde de cada estado dis-
ponibiliza os testes conforme 
sua prevalência de doença. 
“É importante que ele seja 
realmente feito, que as pessoas 
tenham consciência do exame, 
assim devem valorizar o serviço, 
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Recém-nascidos devem fazer Teste 
do Pezinho até o 5º dia de vida

Em 2016, mais de 2,3 milhões de recém-nascidos fi zeram o Teste do Pezinho em todo o país. 
Ele é capaz de indicar a existência de doenças genéticas, endocrinológicas e metabólicas que não 
apresentam evidências clínicas no nascimento

Em 2016, foram realizados 
8.794.291 exames para identi-
fi car as doenças, a um custo de 
R$ 94,2 milhões.

O Ministério da Saúde ressal-
ta que o SUS também garante 
atendimento com médicos 
especialistas para as seis do-
enças, tratamento adequado e 
o acompanhamento da criança 
com a doença por toda a vida 
nos serviços de referência em 
triagem neonatal existentes em 
todos os estados.

Desde 1992, o Teste do Pezinho 
se tornou obrigatório em todo o 
território nacional e hoje está 
previsto no Programa Nacional 
de Triagem Neonatal, adotado 
pelo Ministério da Saúde desde 
2011. Pelo programa, o SUS 
disponibiliza acesso universal e 
integral às triagens, conhecidas 
como Teste do Pezinho, da Ore-
lhinha, do Olhinho, da Linguinha 
e do Coraçãozinho (ABr).

buscar o resultado e apresentar 
ao médico”, disse Silvana.

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece o Teste do 
Pezinho para seis doenças: 
fenilcetonúria, hipotireoidismo 

congênito, doença falciforme, 
fibrose cística, deficiência 
de biotinidase e hiperplasia 
adrenal congênita. Os testes 
feitos pelo SUS cobrem 76,91% 
dos nascidos vivos no Brasil. 

Cashmere de cabras brasileiras é 
a melhor e mais fi na do mundo

leiras não chegou ao mercado 
e a pesquisa está voltada à 
elaboração de um tecido misto 
da fi bra especial com algodão. 
Para que a fi bra possa ser co-
mercializada, a pesquisadora 
disse ser necessário divulgar a 
descoberta entre os produto-
res de caprinos, para que eles 
conheçam o valor comercial do 
produto, até agora descartado. 
O material com que Lia trabalha 
é recolhido na Universidade 
Federal de Viçosa.

A melhor raça produtora de 
fi bra de cashmere é a Boer, da 
caprinocultura de corte. “Todas 
têm a média muito boa, mas a 
cabra da raça Boer tem uma 
produção de cashmere mais 

de 10 vezes superior que a de 
outras raças”, explicou. Em 
seguida, vêm as raças leiteiras 
Alpina e Saanen. Cada animal 
pode chegar a produzir um 
quilo de fi bra por ano, o que 
pode signifi car para o criador 
renda de R$ 3,5 mil por animal, 
contra R$ 150, em média, por 
animal vendido para venda 
de carne.

A cashmere nacional já tem 
14 depósitos de patentes no 
Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi). No 
próximo dia 16, Lia embarca 
para Portugal para apresentar 
os resultados da pesquisa na 
Conferência Internacional de 
Fibras Naturais (ABr).

50 milhões de pessoas sem acesso a 
bancos na América Latina e Caribe

Institucional e Cidadania do 
Banco Central, Isaac Sidney, 
destacou que, apesar de alguns 
“avanços recentes”, ainda há na 
América Latina e Caribe cerca 
de 250 milhões de pessoas sem 
acesso a serviços bancários. 

“Em média, a posse de conta 
bancária na América Latina e no 
Caribe gira em torno de 45%, e o 
nível médio de poupança formal 
é ainda mais baixo, 17%”, disse 
o diretor. “Segundo a ONU, en-
tre os 15 países mais desiguais 
do mundo, 10 pertencem à nos-
sa região. Assim, ao estimular 
políticas de inclusão fi nanceira, 
a Filac tem o potencial de ser 
uma instância indutora de 
crescimento econômico na 
região, promovendo o acesso 
da população cada vez maior a 
serviços fi nanceiros, facilitando 
a poupança formal e o uso do 
crédito”. fi nalizou (ABr).

acesso a serviços fi nanceiros. 
“Embora esse já seja um grande 
desafi o, é preciso também que 
esses serviços sejam adequados 
às necessidades da população 
incluída e que seu uso seja 
feito de forma consciente e 
responsável”, acrescentou. 
O diretor de Relacionamento 

Pelo quarto mês consecutivo, 
o setor de serviços na cidade 
de São Paulo registrou alta 
nas vendas. Em abril, o setor 
faturou R$ 23,2 bilhões, cres-
cimento de 3,1% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
É a segunda maior cifra regis-
trada para o mês e cerca de 
R$ 696 milhões acima do valor 
apurado em abril de 2016. 

No acumulado dos quatro pri-

meiros meses de 2017, o setor 
registra alta de 2,7%. Ao obser-
var os dados acumulados dos úl-
timos 12 meses, verifi ca-se uma 
tendência de desaceleração do 
ritmo de queda nas receitas do 
setor desde setembro do ano 
passado, com o registro, em 
abril, de uma variação negativa 
de apenas 1,3%.

Os dados são da Pesqui-
sa Conjuntural do Setor de 

Serviços, que traz o primeiro 
indicador mensal de serviços 
em âmbito municipal elaborado 
pela FecomercioSP, com base 
nos dados de arrecadação do 
ISS do município de São Paulo, 
que tem grande relevância nos 
resultados estaduais e nacio-
nais do setor de serviços, repre-
sentando, aproximadamente, 
20% da receita total gerada no 
País (FecomercioSP).

Faturamento do setor de serviços cresceu 3,1% 

Edital de Intimação, com Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022890-24.1996.8.26.0405 O MM. Juiz de
Direito da 8ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lima da Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação do executado
Hermogenes Gomes da Silva e de seu cônjuge se casado for, expedido com prazo de 20 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a ação Monitória, convertida em Execução que lhes move
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da Pen hora realizada sobre: um lote de número 11, do
empreendimento imobiliário de nome Ninho Verde - Gleba I, no município de Porangaba, Estado de São
Paulo, do qual foi nomeado depositário, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o
caso, oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 15 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 17 de maio de 2017.                                         (06 e 07)



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 07 de junho de 2017

O mercado de franquia 
como oportunidade

de investimento

Atualmente, a “moda 

é empreender”. 

Entretanto, face aos 

sérios problemas 

apontados no nosso 

Brasil (políticos, morais 

e éticos), esse processo 

aponta para se tornar 

contínuo

Com o mercado de traba-
lho cada vez mais restri-
to, seja para os jovens, 

seja para os mais velhos, com 
certeza o empreendedorismo 
ganhará cada dia mais força. 
Dentre os diversos modelos 
para se expandir um negócio, 
a Franquia é uma das formas 
mais seguras de crescimento 
de um empreendimento. Se-
gundo a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF) o fa-
turamento do setor em 2016 
cresceu 8,3% saltando de R$ 
139 bilhões para R$ 151 bi-
lhões. Para 2017 a expectativa 
é aumentar em 7% a 9% esses 
números.  

Desta forma, as oportuni-
dades aparecem em diversos 
setores da economia. Como 
exemplo, podemos citar o 
segmento feminino com o in-
gresso defi nitivo das mulheres 
no mercado de trabalho, apesar 
de toda a crise, ampliou-se a 
possibilidade para se crescer 
e montar novos negócios vol-
tados para esse público. 

Trabalhando fora de casa, 
elas necessitam investir mais 
em beleza (cabeleireiros, ma-
nicures, depiladoras), moda 
(vestuário e calçados), aces-
sórios (bijuterias e bolsas). 
Além disso, com o tempo muito 
curto, as mulheres acabam 

impulsionando também o setor 
de alimentação, pois não con-
seguem, na maioria das vezes, 
cozinhar em suas residências.

Em se tratando de enve-
lhecimento da população, os 
artigos relacionados com a 
terceira idade estão em alta. 
Na saúde (vitaminas e remé-
dios profi láticos), academias 
voltadas exclusivamente para 
a “melhor idade”, casas de 
repouso especializadas, dentre 
outros produtos.

Agora quando nos pronun-
ciamos com relação a igualdade 
de gêneros e condições, o 
público LGBT de uma ma-
neira geral apresenta franco 
crescimento, com um mercado 
praticamente inexplorado e 
demonstrando um potencial de 
expansão absurdo. Esse tema 
possui fontes inesgotáveis de 
novos empreendimentos e 
negócios.

Não podemos deixar de 
citar os produtos ligados ao 
bem-estar em geral. Produtos 
com uma pegada sustentável, 
alimentação com uma verten-
te natural e principalmente 
o mundo fi tness, despontam 
como setores que terão um 
mercado cada vez mais con-
sistente e fi el.

Em termos gerais, certifi -
camo-nos que o mercado de 
franquia é e será sempre uma 
excelente oportunidade para 
quem deseja entrar no mundo 
dos negócios como empreen-
dedor, pautado na premissa de 
menor risco.

(*) - É diretor, fundador e consultor 
da GSPP.  Responsável pela 

internalização de marcas, abertura 
de mercados e negociações 

corporativas.

André Luis Soares Pereira (*)

A - Trabalho Infantil
Em comemoração ao Dia Internacional Contra o Trabalho Infantil, 
celebrado no próximo dia 12, o McDonald’s anuncia apoio a campanha 
‘Chega de trabalho infantil’. A empresa utilizará sua alta capilaridade 
em todo o país e o alto volume de clientes para ampliar a campanha 
#Chegadetrabalhoinfantil, gerando maior conscientização sobre o tema. 
“Ao apoiar este movimento, o McDonald’s confi rma seu compromisso 
ao reforçar valores que já fazem parte do DNA da companhia. Replica-
remos essa importante mensagem, motivando os nossos consumidores 
a também defenderem a causa”, destaca Paulo Camargo, presidente da 
Arcos Dourados, empresa que opera a marca McDonald’s no Brasil e em 
outros 20 países da América Latina. 

B - Exposição de Ciências 
A ExperCiência chega ao Shopping Market Place para levar o público 
a uma fantástica viagem ao mundo da ciência, em uma exposição 
interativa que reúne exemplos práticos que ajudam no aprendizado 
de teorias de grandes cientistas. Os visitantes podem interagir com 
25 experimentos divertidos dos quais seus efeitos fazem parte do 
nosso dia a dia. Também haverá uma pequena exposição homena-
geando os mais renomados cientistas do mundo. A mostra estará em 
cartaz entre os dias 9 de junho e 8 de julho, de segunda a sábado das 
12h00 às 20h00 e domingo 14h00 às 20h00, no piso superior do mall, 
ao lado da loja Ri Happy. Outras informações tel. 3048-7000 (www.
marketplace.com.br).  

C - Proteção do Meio Ambiente
A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica 
e Guaraná, destinou mais de R$ 150 milhões para projetos ambientais 
em suas unidades. Ainda em 2015 a cervejaria bateu a meta estabe-
lecida para 2017 de usar ao máximo 3,2 litros de água para cada litro 
de bebida envasado. No último ano, a cervejaria foi ainda mais longe e 
chegou a 3,04 litros. O aporte também serviu para reforçar iniciativas 
que fazem com a cervejaria não produza lixo. A Ambev reaproveita 
mais de 99% dos seus subprodutos. O bagaço do malte e o fermento 
residual, por exemplo, viram ração animal, enquanto a terra infusória 
que seria descartada é utilizada como matéria-prima na fabricação de 
tijolos. Já o lodo proveniente das estações de tratamento de efl uentes 
vira adubo orgânico. 

D - Empresas Inovadoras
Estão abertas as inscrições para a 2º edição do LatAm Edge Awards 
2017, o primeiro prêmio para start-ups latino-americanas interessadas 
em expandir suas operações para o Reino Unido, Europa e Ásia. As 
empresas interessadas devem acessar o site (www.latamedge.com) 
e seguir as instruções no item Register Now. O prêmio, de cerca de £ 
90 mil, é composto por 2 posições no  Wework em Moorgate, uma das 
regiões mais valorizadas de Londres, serviços de contabilidade, apoio 
jurídico, marketing, desenvolvimento de novos negócios, coaching e 
pesquisa de mercado. Tudo grátis por um ano.

E - Oportunidades em Rondônia
Empresários de todo o País poderão conhecer um pouco mais sobre 
as possibilidades de investimentos e infraestrutura de um dos poucos 
estados brasileiros que estão com suas fi nanças públicas ajustadas e que 
também é considerado um dos mais transparentes do País. A proposta 
do seminário, que acontece no Auditório a Fiesp, no próximo dia 12 
(segunda-feira), e é organizado pelo Jornal Valor Econômico, é fomentar 
novos negócios e passar a empresários o acesso a informações sobre a 
vocação de Rondônia nos setores de agronegócio, telecomunicação e 
infovias, pesca e cadeia do frio, logística e transporte, mineração e oferta 
de energia, especialmente com a entrada em operação das hidrelétricas 
de Santo Antonio e Jirau, o que dá grande segurança ao estado. Inscrição 
gratuita no site (valor.com.br/seminarios/rondonia).

F - Solução de Problemas  
Ter sucesso no trabalho depende, sem dúvida, de organização e solu-
cionar problemas está entre as grandes tarefas de todos os gestores 
e funcionários de cada empresa. Pensando nisso, grupo Imam, que 
há mais de 30 anos atua em consultoria e treinamento em logística, 
realiza no dia 3 de julho, o curso “Métodos de Análise e Solução 
de Problemas”. O objetivo é capacitar os participantes através de 
linguagem clara para análise e busca de soluções que possam ser 
aplicadas nos diversos tipos de problemas, dos mais variados níveis 
nas organizações e sua tomada de decisão para efetiva solução. Podem 
participar todos os profi ssionais que necessitem de metodologia para 
análise, remoção e prevenção de problemas. Outras informações tel. 
5575-1400 ou (www.imam.com.br).

G - Ambiente Corporativo
O desenvolvimento de competências e atividades numa empresa é sempre 
fi ltrado pela comunicação entre as pessoas. Por isso, não surpreende que uma 
pesquisa da Harvard Business School tenha constatado que 70% dos problemas 
das empresas estão ligados a problemas de comunicação. A comunicação está 
embebida em liderança, planejamento, fi nanças, treinamento, cooperação, 
compras, vendas, em tudo que fazemos. Pensando nessa difi culdade crescente 
nas corporações, a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística 
– pioneira em programação neurolinguística (PNL) no Brasil – desenvolve 
programas de treinamento customizados, diagnosticando e criando soluções 
caso a caso. Conheça melhor esse treinamento em: (www.pnl.com.br).

H - Cursos Gratuitos
A Escola Técnica Estadual (Etec) Parque da Juventude, na zona norte, está 
com as inscrições abertas até às 15 horas do próximo dia 9, para os cursos 
gratuitos de capacitação profi ssional em Práticas e Mídias Sociais e Agentes 
do Brincar, com início no segundo semestre. Para se inscrever, basta acessar 
o site (http://www.etecpj.com.br/Vestibulinho/site/index.php), preencher 
a fi cha e pagar uma taxa de R$ 30,00 para realização da prova, que ocorre 
no dia 1º de julho. No total, serão oferecidas 30 vagas para cada curso, que 
ocorrerá aos sábados, das 8h00 às 13h00. O aluno tem acesso a palestras 
com profi ssionais das áreas de gerência e desenvolvimento, possibilitando 
o intercâmbio de informações de quem atua no mercado.

I - Virada Empreendedora
Nos próximos dias 10 e 11, acontece na Fundação Getúlio Vargas a 
VII edição da Virada Empreendedora, evento que reúne conteúdo e 
atividades dos mais diversos segmentos do empreendedorismo. Com o 
tema “Tendências e Inovação no Empreendedorismo”, serão 10 arenas 
de conteúdo e mais de 100 palestras, voltadas para homens e mulheres 
de todas as idades. O evento terá algumas novidades. A primeira é a 
arena “Casa das Empreendedoras”, que apresentará conteúdos voltados 
ao empreendedorismo feminino, como desafi os, exemplos de sucesso 
e ferramentas de autoconhecimento. Além disso, o empreendedorismo 
social aparece em destaque, com arena especial sobre o assunto. Mais 
informações em: (http://viradaempreendedora.com.br/). 

J - Nutrição Infantil
A importância da alimentação, a relação da criança com a comida, reedu-
cação alimentar infantil, trocas saudáveis, rotina alimentar  e restricoes 
alimentares sao alguns dos assuntos que serão abordados pela nutricionista 
Ariane Bomgosto, em sua palestra online, no  próximo dia 28, quarta-feira, 
as 17h00, em parceria com o Centro de Ensino Brasillis. A palestra será 
gratuita e os interessados poderão se inscrever, através dos tels. (21) 2529-
8104/98304-1624 ou (brasillis@brasillis.com.br). A nutricionista Ariane 
é especialista com ênfase em prevenção e manejo da obesidade infantil, 
orientação nutricional para sensibilidades e alergias alimentares e orientação 
nutricional para alterações comportamentais (autismo, TDAH, depressão).

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106 4171

A - Trabalho Infantil
Em comemoração ao Dia Internacional Contra o Trabalho Infantil, 

D - Empresas Inovadoras
Estão abertas as inscrições para a 2º edição do LatAm Edge Awards 

Em todo o país, o Índice de 
Preços ao Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1), que mede a infl ação 
para famílias com renda até 
2,5 salários mínimos, regis-
trou 0,67% em maio. A taxa é 
superior ao 0,11% de abril. O 
indicador também fi cou acima 
do Índice de Preços ao Consu-
midor – Brasil (IPC-BR), que 
mede a infl ação para todas as 
faixas de renda e que fechou 
em 0,52% em maio.

Os dados foram divulgados 
ontem (6), no Rio de Janeiro, 
pela FGV. O IPC-C1 acumula 
taxa de 3,47% em 12 meses. 
A taxa acumulada é inferior 
ao anotado pelo IPC-BR, cujo 

variação em 12 meses chega a 
4,05%. O avanço da taxa entre 
abril e maio foi puxado por cin-
co das oito classes de despesa 
avaliadas pela FGV: habitação 
(cuja taxa subiu -1% para 
2,19%), vestuário (de -0,65% 
para 0,52%), transportes (de 
0,12% para 0,31%), despesas 
diversas (de 0,02% para 0,26%) 
e educação, leitura e recreação 
(de -0,02% para 0,15%).

Por outro lado, três grupos 
tiveram queda na taxa: alimen-
tação (de 0,71% para -0,29%), 
saúde e cuidados pessoais (de 
1,27% para 0,81%) e comuni-
cação (de 0,58% para 0,21%) 
(ABr).

A Selic chegou ao menor nível desde janeiro de 2014, quando 

estava em 10% ao ano.

O Banco Central (BC) sina-
lizou que pode reduzir o ritmo 
de cortes na taxa básica de 
juros, a Selic. A informação 
consta da ata da última reu-
nião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC, 
que diminuiu a taxa em 1 
ponto percentual para 10,25% 
ao ano. “Em função do cenário 
básico e do atual balanço de 
riscos, o Copom entende que 
uma redução moderada do 
ritmo de fl exibilização mo-
netária [corte de juros] em 
relação ao ritmo adotado hoje 
deve se mostrar adequada em 
sua próxima reunião”, diz o 
documento divulgado ontem 
(6), pelo BC, em Brasília. 

“Naturalmente, o ritmo 
de fl exibilização continuará 
dependendo da evolução da 
atividade econômica, do ba-
lanço de riscos, de possíveis 
reavaliações da estimativa 
da extensão do ciclo e das 
projeções e expectativas de 
infl ação”, acrescentou. No úl-
timo dia 31, o Copom reduziu 
a Selic pela sexta vez seguida. 
Com a queda, a Selic chegou 
ao menor nível desde janeiro 

No ano passado, apenas 20% das pequenas empresas 

conseguiram contratar uma nova linha de crédito.

Com acesso restrito ao 
crédito e com menos 
reservas para suportar 

a queda da demanda, as indús-
trias de menor porte têm mais 
difi culdade de se recuperar da 
recessão.

O estudo mostra que as in-
dústrias de pequeno porte têm 
obtido indicadores piores que as 
de grande porte desde o início 
de 2015, quando o país entrou 
em recessão. Os números foram 
obtidos com base na Sondagem 
Industrial, pesquisa mensal 
divulgada pela CNI que revela 
as expectativas e as decisões 
dos empresários da indústria.

Medida de 0 a 100 pontos, a 
Sondagem Industrial tem uma 
linha de corte de 50 pontos, que 
indica estabilidade. Entre 2015 
e 2017, os indicadores de produ-
ção e de número de empregados 
têm oscilado em torno de 40 
contra 45 pontos das grandes 
indústrias. Em relação à expec-
tativa de demanda, as pequenas 
empresas oscilaram em torno 

Expectativa 
em relação ao 
mercado de 
trabalho recua 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, recuou 1,2 ponto, 
em maio, passando para 99,3 
pontos. Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), a queda 
ocorreu depois da estabilidade 
de abril e de três fortes altas 
no primeiro trimestre, quando 
o indicador avançou 10,5 pon-
tos em termos acumulados. O 
índice avalia a expectativa em 
relação ao futuro do mercado de 
trabalho, com base na opinião 
de consumidores e empresá-
rios da indústria e do setor de 
serviços. 

Conforme a FGV, “a dinâmica 
favorável dos meses anteriores 
afasta por ora a hipótese de 
reversão da tendência de me-
lhora gradual das condições, 
ainda precárias, do mercado de 
trabalho”. O outro indicador do 
mercado de trabalho da FGV, 
o Indicador Coincidente de 
Desemprego apresentou uma 
suave melhora de 0,1 ponto 
em relação ao mês anterior. 
De acordo com, o resultado do 
índice mostra “a melhora das 
perspectivas de redução da taxa 
de desemprego. No entanto, 
o aumento da incerteza pode 
reverter este quadro” (ABr).
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CNI: pequenas indústrias são 
as mais afetadas pela crise

Responsáveis pela metade dos empregos na indústria, as pequenas empresas têm sido as mais 
afetadas pela crise, indica levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

acesso ao crédito, a pontuação 
tem oscilado em torno de 27,5 
pontos para as menores em-
presas e 33,5 para as maiores. 
Segundo a CNI, a melhoria do 
acesso ao crédito, a desbu-
rocratização e a melhoria do 
ambiente de negócios repre-
sentam os principais caminhos 
para recuperar a atividade da 
indústria, principalmente das 
de menor porte. 

No ano passado, apenas 
20% das pequenas empresas 
conseguiram contratar uma 
nova linha de crédito, 40% 
renovaram uma linha antiga e 
40% das pequenas empresas 
não conseguiram contratar nem 
renovar crédito em 2016. Para 
a CNI, a falta de crédito impe-
de o acesso ao capital de giro, 
causa atraso no pagamento de 
fornecedores, perda de opor-
tunidades de negócio, atraso 
no pagamento de tributos e 
necessidade de renegociação 
de prazos para pagamento de 
credores (ABr).

de 46 pontos. As indústrias 
de maior porte registraram 49 
pontos, ainda pessimista, mas 
próximo da estabilidade. 

As disparidades são maiores 
nos indicadores que refl etem 

as fi nanças das empresas. Nos 
últimos dois anos e meio, o in-
dicador tem variado em torno 
de 34 pontos para as pequenas 
indústrias, contra 43 para 
as grandes companhias. No 

BC sinaliza que pode reduzir ritmo 
de cortes na taxa básica de juros

de 2014, quando estava em 10% 
ao ano. De outubro de 2012 a 
abril de 2013, a taxa foi mantida 
em 7,25% ao ano, no menor 
nível da história, e passou a 
ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano em 
julho de 2015. 

Somente em outubro do ano 
passado, o Copom voltou a 
reduzir os juros básicos da eco-
nomia. No documento, o comitê 
também diz que o “aumento 
recente da incerteza associa-
da à evolução do processo de 
reformas e ajustes necessários 

na economia brasileira difi -
culta a queda mais célere das 
estimativas” da taxa de juros 
da economia.

A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia (Selic) e serve 
de referência para as demais 
taxas de juros da economia. 
A redução da taxa Selic es-
timula a economia porque 
juros menores impulsionam 
a produção e o consumo num 
cenário de baixa atividade 
econômica (ABr).

Avança a infl ação para 
famílias com renda mais baixa
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A legitimidade das 
gravações contra 

Michel Temer

Uma “indignidade 

absoluta”. Essa foi a 

reação do presidente 

Michel Temer sobre a 

possibilidade de uma 

de suas conversas com 

o ex-titular da Cultura 

Marcelo Calero ter sido 

gravada pelo próprio ex-

ministro

“Com toda franqueza, 
gravar clandesti-
namente é desar-

razoável. Um ministro gravar 
o presidente da República é 
gravíssimo, quase indigno”, 
emendou. E disse que jamais 
teria a coragem de gravar uma 
conversa com alguém. Meses 
depois, dessa vez a suposi-
ção virou fato concreto e o 
presidente Michel Temer foi 
gravado no Palácio Jaburu pelo 
empresário Joesley Batista, do 
Grupo JBS. Mas afi nal, essas 
gravações têm validade como 
prova? Não é crime gravar um 
Presidente da República?

Embora moralmente a con-
duta possa ser considerada 
reprovável, não é ilegal. No 
caso do ex-Ministro da Cultura 
a ressalva é que se no diálogo 
fossem tratadas questões 
sigilosas, e posteriormente 
divulgadas, o mesmo poderia 
atentar contra a Lei de Segu-
rança Nacional, que defi ne os 
crimes que “lesam ou expõem 
a perigo de lesão a pessoa dos 
chefes dos Poderes da União”.

No que tange a gravação do 
empresário, a mesma revela 
uma torpeza, que se expressa 
na atitude especulativa de 
alguém acuado pelo Ministé-
rio Público em busca de algo 
incriminador (qualquer coisa), 
contra o chefe de Estado da 
República. Ademais, conve-
nhamos, se o diálogo entre 
ambos, se desenvolveu nesse 
nível é porque Joesley Batista 
esperava que seu interlocutor 
– a mais alta autoridade do 
país – estaria receptivo ou ao 
menos sensível a esse tipo de 
abordagem.

O que se espera de um pre-
sidente é que, numa situação 
assim, ele imediatamente 
denuncie o grave crime que 
estava se desenhando na sua 
frente. A julgar pelo que até 
agora sabemos, o presidente 
Temer, na melhor das hipóte-
ses, aderiu passivamente ao 
crime. Em relação a gravação, 
o STF, após reconhecer reper-
cussão geral sobre a matéria, 
validou a licitude da gravação 
ambiental realizada por um 
dos interlocutores para utili-

zação em processo penal (RE 
583.937, rel. Min. Cezar Pelu-
zo, DJ de 18.12.2009, decisão 
essa recentemente confi rmada 
naquela Corte: 

“Ementa: Agravo regimental 
no recurso extraordinário com 
agravo. Direito Penal. Licitude 
da gravação ambiental feita 
por um dos interlocutores. 
Jurisprudência reafirmada 
em repercussão geral. Alega-
ção e afronta ao Art. 5º, Incs. 
LIV e LV, da Constituição 
da República: Ausência de 
repercussão geral. Princípio 
do juiz natural. Natureza  in-
fraconstitucional. Ausência de 
ofensa constitucional direta. 
Agravo regimental ao qual se 
nega provimento. ARE 933530 
AgR / RS”. AG.REG. no Recurso 
extraordinário com agravo. 
Relator(a): Min. Cármen Lúcia. 
Julgamento: 01/03/2016.

Cabe frisar que o empresá-
rio não está isento das suas 
responsabilidades, que serão 
objeto de negociação no acor-
do de colaboração Ele está 
entregando a sua atividade 
criminosa, que inclui como 
prova o diálogo em questão. 

Foi aventada a hipótese que 
esta gravação estaria orientada 
por algum órgão de investiga-
ção, através de uma técnica 
especial de investigação, de-
nominada de ação controlada, 
prevista no artigo 3º, III da Lei 
12.850/13, que consiste em 
retardar a intervenção policial 
ou administrativa relativa à 
ação praticada por organização 
criminosa ou a ela vinculada, 
desde que mantida sob ob-
servação e acompanhamento 
para que a medida legal se 
concretize no momento mais 
efi caz à formação de provas e 
obtenção de informações.

A questão nesse caso consis-
te em saber se a investigação 
ultrapassou os limites da ação 
controlada, tendo em vista 
que não pode haver nenhum 
tipo de interferência no com-
portamento de quem vai ser 
investigado ou preso, para 
não se tornar um fl agrante 
preparado. Se as não ações são 
espontâneas, à prova é passível 
de nulidade.

Agora, a questão está na mão 
do STF, mais precisamente do 
ministro Edson Fachin, que 
tem a responsabilidade de 
analisar a validade dessas gra-
vações, e decidir se aceita ou 
não a denúncia do Procurador 
Geral da República.

 
(*) - Advogado especialista em Direito 

Penal e Processo Penal, é sócio do 
escritório Yamazaki, Calazans e Vieira 

Dias Advogados.

Jorge Calazans (*)

A emenda acrescentou um 
parágrafo ao artigo 225 
da Constituição Federal 

e determina que as práticas 
desportivas e manifestações 
culturais com animais não são 
consideradas cruéis. O novo 
artigo determina ainda que a 
vaquejada seja registrada como 
“bem de natureza imaterial” e 
seja regulamentada por lei que 
garanta o bem-estar dos animais. 

A festa é tradicional em várias 
cidades do interior do país, 
principalmente na região Nor-
deste. A proposta foi aprovada 
em dois turnos no Senado e na 
Câmara e entrará em vigor a 
partir da publicação no Diário 
Ofi cial. A promulgação foi feita 
em sessão solene comandada 
pelo presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, ao lado do 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira, na sessão do Congresso 

para a promulgação da chamada PEC da Vaquejada.

O deputado Celso Jacob 
(PMDB-RJ) foi preso ontem 
(6) pela Polícia Federal (PF), 
em cumprimento à determi-
nação expedida pelo STF no 
dia 23 passado. O parlamentar 
foi detido por volta das 13h00, 
ao desembarcar no aeroporto 
de Brasília, e encaminhado 
à Superintendência da PF 
para identifi cação e entrega 
do passaporte. Segundo sua 
assessoria, a situação já era 
esperada em razão da sentença 
proferida pelo STF e Jacob está 
em contato com seus advogados 
para defi nir os próximos passos. 

A defesa do deputado já pro-
tocolou pedido de medida cau-
telar solicitando suspensão da 
prisão e revisão da pena. O 
deputado foi condenado em 
junho do ano passado pelo STF 
a 7 anos e 2 meses de reclusão 
pelos crimes de falsifi cação de 
documento público e dispensa 
de licitação. Os crimes foram 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que 
deve defi nir, na próxima sema-
na, nova data para a votação 
da reforma da Previdência. Ele 
disse vai organizar primeiro 
o calendário de votações do 
plenário e que está confi ante 
de que a proposta será ana-
lisada ainda neste semestre. 
Há duas semanas, Maia havia 
dito que colocaria a proposta 
em votação entre os dias 5 e 
12 de junho. No entanto, a 
proposta que trata da reforma, 
ainda não foi listada na pauta 
do plenário.

O deputado negou que o 
julgamento da chapa Dilma-
-Temer, no TSE, tenha impac-
to negativo sobre a agenda da 
Câmara. “Cabe ao Legislativo 
manter sua agenda de vota-
ções naquilo que é prioridade 
para o Brasil. Não é só reforma 
da Previdência, outros temas 
serão votados nos próximos 
meses”, disse. Sobre a pos-

Sancionada 
prorrogação e 
relicitação de 
concessões de 

transportes
O presidente Michel Te-

mer sancionou, com quatro 
vetos, a lei que estabelece 
diretrizes gerais para a pror-
rogação e para a relicitação 
de contratos de parcerias 
nos setores rodoviário, fer-
roviário e aeroportuário. A 
nova legislação será aplicada 
apenas em empreendimen-
tos públicos relacionados ao 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). 

Segundo a lei, a formaliza-
ção da prorrogação do con-
trato de parceria dependerá 
de avaliação prévia e favo-
rável do órgão ou entidade 
competente, levando em 
consideração a capacidade 
do contratado de garantir a 
continuidade e a adequação 
dos serviços. O texto aborda 
também como deverá ser fei-
to o processo de relicitação 
para a prestação desses ser-
viços, nas situações em que 
as empresas demonstrarem 
incapacidade para cumprir 
as obrigações contratuais 
ou fi nanceiras. 

De acordo com a nova lei, 
será admitida a execução de 
contratos de parceria com 
grupo em que os estrangei-
ros sejam acionistas únicos. 
Entre os vetos presidenciais 
está o do artigo que permiti-
ria aos contratados contrair 
empréstimos, fi nanciamen-
tos e dívidas, oferecendo 
como garantia direitos ob-
tidos por meio da parceria, 
por ações representativas 
do controle de seu capital 
social, e por títulos e valores 
mobiliários que viessem a 
emitir. 

De acordo com a justi-
fi cativa apresentada para 
o veto, esses dispositivos 
deixariam a parceria vulne-
rável, uma vez que poderia 
comprometer a operação e 
a continuidade da prestação 
desses serviços (ABr).

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
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A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que analisa as 
contas da Previdência Social 
fará uma audiência pública na 
quinta-feira (8), com repre-
sentantes dos cinco maiores 
devedores da Previdência 
Social do setor de frigorífi cos. 
Foram convidados para a au-
diência Luiz Gustavo Antonio 
Silva Bichara, representante da 
JBS; Heraldo Geres, do Marfrig 
Global Foods; Geraldo Antonio 
Prearo, do Frigorífi co Margen; 
e ainda representantes do 
Frigorífi co Nicolini  e da Swift 
Armour.

Na última quinta-feira (2), 

a CPI ouviu representantes 
das cinco instituições priva-
das de ensino superior que 
mais devem à Previdência. 
Instalada no fi nal de abril, a 
CPI destina-se a investigar a 
contabilidade da Previdência 
Social e esclarecer problemas 
com as receitas e despesas do 
sistema, inclusive discutindo 
os desvios de recursos e a si-
tuação dos grandes devedores. 
A comissão é presidida pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
e tem como vice-presidente e 
relator os senadores Telmário 
Mota (PTB-RR) e Hélio José 
(PMDB-DF), respectivamente. 

PEC que autoriza vaquejadas 
é promulgada pelo Congresso

O Congresso Nacional promulgou ontem (6) a proposta que autoriza a prática da vaquejada no país

uma lei do estado do Ceará que 
reconhecia a vaquejada como 
esporte e patrimônio cultural. 
A ação de inconstitucionalidade 
tinha sido movida pela Procura-
doria Geral da República, que 
considerou a prática ilegal por 
submeter os animais à crueldade.

Após a proibição, os va-
queiros protestaram contra a 
decisão do STF e promoveram 
forte campanha pela aprovação 
da PEC da Vaquejada no Con-
gresso. Os ativistas pela prote-
ção animal fi zeram campanha 
contrária, argumentando que 
a prática é violenta e provoca 
sofrimento físico e mental aos 
animais. Segundo a Associação 
Brasileira de Vaquejada, a festa 
movimenta cerca de R$ 600 
milhões e gera em torno de 700 
mil empregos (ABr).

presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia. Vários representantes 
de associações de vaqueiros 
participaram da sessão.

A decisão do Congresso torna 
sem efeito o entendimento do 
STF, que em outubro do ano 
passado julgou inconstitucional 

Maia defi ne na próxima semana 
data para votação da Previdência

sibilidade de mudanças no 
texto da proposta de reforma 
da Previdência, como manter 
apenas a idade mínima a fi m de 
facilitar a aprovação, Maia disse 
que defende o texto original.

“Vamos aprovar o texto que 
está colocado no plenário, que 
é soberano para decidir, mas 
espero que seja na mesma linha 
do que foi aprovado na comis-

são”, afi rmou. Pelo texto apro-
vado na comissão especial, o 
acesso à aposentadoria será 
garantido para homens que 
atingirem a idade mínima de 
65 anos e mulheres a partir 
dos 62 anos. Para receber o 
benefício integral, o trabalha-
dor terá que contribuir para 
a Previdência Social por pelo 
menos 40 anos (ABr).

Deputado Celso Jacob é preso no 
aeroporto de Brasília

Deputado Celso Jacob (PMDB-RJ).

cometidos em 2003, quan-
do ele era prefeito de Três 
Rios (RJ). De acordo com a 
denúncia, Jacob favoreceu 
uma construtora ao decretar 
estado de emergência no 
município.

Quando o STF determinou 
sua prisão, o deputado disse 

que foi orientado erroneamente 
por um setor da prefeitura, que 
não informou que a empresa 
chamada para concluir uma 
creche não estava habilitada 
para tocar a obra em função 
de documentação vencida. A 
empresa que venceu a licitação 
abandonou a obra (ABr).

A comissão especial que 
analisa o projeto do Sernado 
que atualiza o Código Brasileiro 
de Aeronáutica, reúne-se na 
quinta-feira (8) para a leitura 
do relatório sobre a matéria, 
elaborado  pelo senador José 
Maranhão (PMDB-PB). O Códi-
go da Aeronáutica é mais antigo 
que a Constituição (1988), que 
o Código de Defesa do Consu-
midor (1990) e que a Lei de 
Licitações (1993). 

A proposta de novo código 
tem como objetivo a atualização 
de competências e regras ad-
ministrativas, além da garantia 
aos direitos do consumidor e 
empresas prestadoras de servi-
ços aéreos. Conceitos, sanções, 
participação de capital externo, 

novas disposições sobre atraso 
de voos, regras sobre balonismo 
e ações em caso de acidentes 
aéreos também estarão no novo 
código.

Os trabalhos do colegiado, 
presidido pelo senador Vicenti-
nho Alves (PR-TO), basearam-
-se no anteprojeto da Comissão 
de Especialistas de Reforma 
do Código Brasileiro de Aero-
náutica, criada em junho de 
2015 pelo então presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
e que atuou por nove meses. 
Com 374 artigos, o anteprojeto 
do novo Código da Aeronáutica 
elaborado pela comissão foi 
transformado no projeto a ser 
analisado pela comissão espe-
cial de senadores.

Novo Código Brasileiro 
de Aeronáutica será 

apresentado

O novo código visa a atualização de competências e regras 

administrativas.

Prayitno

Devedores da Previdência do 
setor de frigorífi cos na CPI

Desde ontem (6), os olhos do 
país estarão voltados para uma 
corte de justiça desconhecida 
por boa parte da população: 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que vive o momento 
mais importante de sua história 
ao retomar o julgamento da 
chapa Dilma-Temer. Já afastada 
do poder, a ex-mandatária corre 
o risco de ainda fi car inelegível, 
enquanto o atual presidente do 
Brasil, às voltas com o escânda-
lo provocado pelas delações da 
JBS, pode até perder o cargo.

“Quem milita nessa área 
reconhece que essa é a ação 
mais importante que o TSE já 
julgou até hoje. Houve outras, 
mas nunca uma com essa ênfa-
se”, afi rma Alberto Luis Rollo, 
professor de direito eleitoral 
na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. O caso ganhou tal 
magnitude não apenas por ser 
resultado de um dos maiores 
escândalos de corrupção do 
Brasil, mas também pelos efei-
tos que pode provocar. 

Se o tribunal decidir pela cas-
sação da chapa, o país terá seu 
segundo presidente derrubado 
em pouco menos de um ano e 
verá uma eleição indireta inédi-
ta no período pós-redemocrati-
zação para escolher o próximo 
inquilino do Palácio do Planalto. 
Além disso, o poder pode fi car 
vago em meio às discussões 
sobre as reformas trabalhista 
a previdenciária e enquanto 
a economia luta para sair do 
atoleiro, golpeada vez ou outra 
pelas intermináveis denúncias 
levantadas pela Operação Lava 
Jato (ANSA/COM ANSA).

Com ‘Dilma-Temer’, TSE 
vive seu momento mais 

importante



Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Horário, Data e Local: 1º/02/2017, 10:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Coronel Marques, nº 467-B/473-B, Vila
Carrão, nesta Capital, Quórum: Totalidade Publicações da Convocação: Dispensadas conforme previsão do artigo
124, §4º da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente: Aires Inácio de Melo, e Secretária: Adelaide Parra de
Melo. Deliberações: a) O aumento do capital social da Companhia, que passa de R$ 1.000,00 para R$ 1.806.314,00,
mediante a emissão de 1.805.314 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelos
acionistas Aires Inácio de Melo e Adelaide Parra de Melo, na proporção de 50% para cada um, mediante a trans-
ferência para a Companhia, dos seguintes bens imóveis de sua propriedade: a) Direitos aquisitivos relativos ao
imóvel descrito e caracterizado na Matrícula nº 293.577 do 9º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo/SP, no valor de R$ 750.000,00, a saber: Dois Prédios e seus respectivos terrenos, situados na Rua Coronel
Marques, nºs 467 e 473, da Vila Califórnia, no 27º Subdstrito - Tatuapé, medindo 11,00m de frente, por 51,00m da
frente aos fundos, em ambos os lados, e 11,00m nos fundos, encerrando a área de 561,00m², confrontando pelo
lado direito de quem da rua olha para o imóvel, com o prédio nº 483-B; do lado esquerdo com o prédio nº 461,
ambos com frente para a Rua Coronel Marques; e nos fundos com os prédios nº 228, 236 e parte do prédio nº 242,
todos com frente para a Rua Primícias. b) Imóvel descrito e caracterizado na Matrícula nº 192.220 do 9º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no valor de R$ 355.314,00, a saber: Uma casa e seu respectivo terreno,
situados à Rua Coronel Marques, nº 509, Vila Califórnia, 27º Subdistrito - Tatuapé, medindo 36,00m de frente para
a referida Rua Coronel Marques; por 51,00m da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o
imóvel, confrontando com o prédio nº 525 da Rua Coronel Marques; do lado esquerdo 42,40m da frente aos
fundos, confrontando com os prédios nºs 499 e 503, da mesma rua; e, nos fundos em três segmentos, ou seja:
partindo da esquerda para a direita 30,00m em linha reta; daí deflete à esquerda e mede 8,60m, e finalmente
deflete à direita e mede 6,00m, confrontando nestes segmentos com os fundos dos prédios números 266, 270,
276, 304 e 300 da Rua Primícias, encerrando a área de 1.577,99m². c) Imóvel descrito e caracterizado na Matrícula
21.301 do Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Vinhedo/SP, no valor de R$ 700.000,00, a saber:
O terreno designado “GLEBA B3” destacado de maior porção de uma área de terras constituída da área situada
no Sítio Sapesal e das glebas B e C, no Sítio do Rosário ou Sapesal, bairro do Rio Acima, no Município de
Louveira, que assim descreve: inicia-se no ponto 17, junto a intersecção da Avenida José Luiz Mazzali E Gleba
B2, desse ponto segue em linha reta, com Azimute 172º07’00" numa distância de 198,67m, confrontando com a
Avenida José Luiz Mazzali, até encontrar o ponto O, desse ponto deflete a direita e segue em linha reta, com
Azimute 287º16’04", numa distância de 265,90m, confrontando com a Área da Matrícula nº 13.113 do ORI de
Vinhedo/SP, até encontrar o ponto 16, desse ponto deflete a direita e segue em linha reta, com Azimute 62º31’54",
numa distância de 255,48m confrontando com a Gleba B2, até encontrar o ponto 17, inicial dessa descrição,
perfazendo uma área de 23.723,15 metros quadrados. Ficando assim distribuído o capital da Companhia: Acionista:
Aires Inácio de Melo, Nº de ações: 903.157, Valor: R$ 903.157,00; Acionista: Adelaide Parra de Melo, Nº de ações:
903.157, Valor: R$ 903.157,00; Total: Nº de ações: 1.806.314, Valor: R$ 1.806.314,00. Em decorrência da
integralização de capital com os imóveis acima especificados, o Sr. Presidente disse ser necessário nomear os
Peritos para procederem à elaboração do Laudo de Avaliação dos imóveis que estão integralizando ações. Foi colo-
cado em discussão os nomes dos Peritos, tendo sido indicados a Sra. Francine Folador Mendes, brasileira, casada,
contadora, CRC nº PR 041256/O1, RG nº 7026437-4 e CPF(MF) nº 019.791.279-64; a Sra. Jomma Clecia da Costa
Ferreira, brasileira, solteira, contadora, CRC nº PR 008934/O-0, RG nº 001881307 e CPF(MF) nº  011.858.184-80, e
a Sra.Mayara Viviana Mazur, brasileira, solteira, contadora, CRC nº PR 061195/O-1, RG nº 852505-15 e CPF(MF) nº
058.805.819-00, todas com escritório profissional na Rua Mato Grosso, nº 167, Bairro Água Verde, Curitiba-PR, que
introduzidos no local, aceitaram a incumbência e solicitaram um prazo de 3 hs para a elaboração do competente
Laudo de Avaliação. Face ao tempo solicitado e com a concordância de todos os acionistas presentes, a Assembleia
foi suspensa pelo tempo solicitado. Decorrido o prazo, com a presença dos mesmos acionistas e dos Peritos, foi
reaberta a sessão, colocando-se em discussão, exame e votação o Laudo de Avaliação, já devidamente elaborado
pelos Peritos. Examinado o documento, após as explicações formuladas pelos Peritos, foi o mesmo aprovado por
unanimidade dos acionistas presentes, o qual passa a fazer parte integrante e indissociável desta ata, constituindo
o Anexo II, devendo ser igualmente arquivada na MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Conforme o Boletim
de Subscrição, que constitui o Anexo I desta ata, assinado e aprovado nesta data pela unanimidade dos participan-
tes da assembleia, a subscrição e integralização do Capital são realizadas na forma deste instrumento. b) Fica
aprovado o novo Estatuto Social da Companhia, constante do “Anexo II.  Encerramento: Formalidades legais regis-
tradas na JUCESP nº 233.101/17-2 em 24.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo IV.
Capítulo I - Estatuto Social da Companhia. Artigo 1º: A companhia denomina-se Ama Administradora de Bens e
Participação S/A, regendo-se pelo presente estatuto social e disposições legais aplicáveis. Artigo 2º: A companhia
tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Marques, nº 467, B/473-B, Vila Carrão,
São Paulo/SP. Artigo 3º: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em
31/08/2016. Artigo 4º: A companhia tem por objetivo social: a) compra e venda de imóveis próprios (68.10-2-01); b)
a locação (68.10-2-02); c) o desmembramento ou loteamento de terrenos (68.10-2-03); d) a incorporação imobiliária
(41.10-7-00); e) a administração de bens próprios (68.22-6-00); e a participação em outras sociedades como
acionista ou quotista (6462-0-00). Capitulo II - Capital Social. Artigo 5º: O Capital Social da Companhia é de
R$ 1.806.314,00, constituídos por 1.806.314 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas de
100% do Capital Social da Companhia, as quais terão direito a um voto cada uma nas assembléias gerais de acionis-
tas. Artigo 6º: A companhia está autorizada a elevar o capital social sempre que necessário ao desenvolvimento de
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suas atividades. Artigo 7º: As ações são indivisíveis em relação à companhia. No caso de uma ação pertencer a mais
de um indivíduo, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante dos co-proprietários indicado à
companhia. Artigo 8º: A propriedade das ações presume-se pelo registro do nome do acionista no livro de Registro
de Ações Nominativas. Capítulo III - Assembleias Gerais de Acionistas. Artigo 9º: A assembleia geral ordinária dos
acionistas realizar-se-á uma vez ao ano, dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, a fim
de deliberar sobre o disposto no artigo 132 da Lei nº 6404/76. As assembleias gerais extraordinárias de acionistas
serão realizadas sempre que os interesses da companhia assim o exigirem, observados os dispositivos legais e
estatutários aplicáveis referentes à convocação, instalação deliberações e prescrições. Artigo 10: As assembleias
gerais de acionistas serão instaladas, se presente o quórum mínimo de 51% das ações ordinárias e presididas pelos
Diretores, que convocarão um dos acionistas presentes para atuar como secretário. Artigo 11: Os presentes à
assembléia geral deverão comprovar sua condição de acionistas, de acordo com a lei. Artigo 12: As resoluções da
assembleia geral, respeitadas as exceções estabelecidas por lei e por este estatuto, deverão ser tomadas pela
maioria de votos dos presentes. Capítulo IV - Administração. Artigo 13: A companhia será administrada por uma
Diretoria, eleita, responsável pela representação da companhia, de acordo com a lei e com este estatuto. § Único:
A assembleia geral de acionistas deverá estabelecer o valor global ou individual da remuneração da Diretoria. Se a
remuneração for estabelecida de forma global, tal montante será rateado entre os Diretores, conforme determinado
pela Diretoria. Artigo 14: A Diretoria da Sociedade será composta de, no mínimo, 2 membros, Diretores, acionistas
ou não, residentes no País, com mandato de 3 anos, eleitos pelos acionistas, podendo ser reeleitos. § 1º: Os Dire-
tores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura de termo lavrado no Livro de Atas de Reuniões da
Diretoria. § 2º: Ao término do mandato, os Diretores deverão permanecer em seus cargos até a investidura dos novos
Diretores eleitos. Artigo 15: No caso de impedimento ou ausência temporária de algum dos Diretores, suas atribui-
ções serão desempenhadas pelo outro Diretor ou procurador nomeado pela Diretoria. No caso de impedimento ou
ausência de ambos, por procurador nomeado pela Diretoria. Artigo 16: Ocorrendo vaga em cargo da Diretoria por
qualquer razão, uma assembleia geral será convocada para eleger o substituto que permanecerá no cargo até o fim
do mandato do diretor substituído. Artigo 17: Compete à Diretoria a condução dos negócios da companhia, com as
atribuições e poderes a ela conferidos pela lei e por este estatuto. Artigo 18: Além das atribuições normais inerentes
ao respectivo cargo de Diretor, compete aos Diretores: (a) administrar e supervisionar os negócios da companhia e,
ao fazê-lo, cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral, sempre respeitados os termos deste esta-
tuto e as disposições legais; (b) presidir as reuniões de diretoria. Artigo 19: Observados os termos abaixo, a com-
panhia ficará obrigada pela assinatura de 1 dos 2 Diretores, ou ainda por 1 procurador nomeado por 1 dos 2 Diretores.
§ Único: As procurações outorgadas pela sociedade serão assinadas por 1 dos 2 Diretores da companhia e, sempre,
conterão poderes expressos para o desempenho de atividades específicas, vedado o substabelecimento. Artigo 20:
É terminantemente vedado aos Diretores, acionistas, e terceiros prestar fianças, avais, ou qualquer outro tipo de
garantia em favor da Sociedade ou de suas controladas ou ainda de terceiros. Referida garantia, se prestada ao
arrepio do disposto neste artigo, não poderá ser oposta à sociedade, tampouco poderá o garantidor entrar com ação
de regresso contra a companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 21: O Conselho Fiscal da companhia não terá
funcionamento permanente e terá as atribuições e poderes conferidos pela lei, sendo instalado apenas por resolução
da assembléia geral mediante requisição dos acionistas nos casos previstos em lei. § 1º: O Conselho Fiscal será
composto de três membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no Brasil, sendo permitida a
reeleição. § 2º: Nos exercícios sociais em que o Conselho Fiscal estiver em funcionamento, a assembléia geral
elegerá os seus membros, determinando a remuneração correspondente, sendo que o período de funcionamento
deverá terminar na primeira assembleia geral ordinária que ocorrer após a sua instalação. Capítulo VI - Exercício
Social, Lucros e Distribuição. Artigo 22: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23:
No final de cada exercício social serão levantadas as demonstrações de resultado de acordo com o disposto na
legislação e as seguintes regras deverão ser observadas quanto à distribuição dos lucros: I - Os prejuízos acumu-
lados e a provisão para o IRPJ e CSLL, deverão ser deduzidos do resultado do exercício social; II - Os lucros líquidos
terão a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição da reserva legal que não excederá 20% do capital da com-
panhia; (b) 25% destinados aos acionistas como dividendo obrigatório, observado o que dispuser a legislação, o
presente estatuto e/ou a decisão proferida pela assembleia geral. Artigo 24: A companhia poderá levantar balanços
e distribuir dividendos em períodos menores do que o de um exercício social, se assim for deliberado pela assembleia
geral. § Único: Os dividendos distribuídos de acordo com este artigo, podem ser declarados como antecipação do
dividendo obrigatório. Artigo 25: Salvo deliberação em contrário da assembléia geral, os dividendos serão pagos
dentro de 60 dias contados da data em que forem declarados e, de qualquer modo, dentro do exercício social. §
Único: Não incidirão juros sobre os dividendos não reclamados, os quais prescreverão em favor da companhia, após
decorridos três anos contados da data em que se tornaram disponíveis. Capítulo VII - Dissolução, Liquidação e
Extinção. Artigo 26: A companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em lei e no
presente estatuto. § Único: Nessa hipótese, caberá à assembleia geral indicar o liquidante. Capítulo VIII - Disposi-
ções Gerais. Artigo 27: A companhia pode ser transformada em outro tipo societário, por deliberação dos acionistas
representando a totalidade do capital social. Artigo 28: Eventuais dissidências de acionistas em relação a decisões
tomadas pelo voto majoritário em assembleias gerais, não darão direito a pedido de dissolução da sociedade, ou outra
atitude prejudicial à companhia, cabendo-lhes, entretanto, colocar à venda as suas ações, respeitado o direito de
preferência dos demais acionistas. Aires Inácio de Melo - Acionista, Adelaide Parra de Melo - Acionista. Visto do
Advogado: Alceu Rodrigues Chaves - OAB/PR 29.073

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada Em 11 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 11/04/17, às 10:30h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São Pau-
lo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista;
Secretária-Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: O Conselho de Administração sobre o
assunto na mesma data e com base nos resultados da Companhia deliberam sobre o pagamento de dividendos
relativos ao exercício/2015 e referente ao exercício de 2016, com fundamento no artigo 202 da Lei 6.404/76, bem
como no artigo 24 do estatuto Social da Companhia. Deliberam, também, sobre o crédito e pagamento de Juros
sobre o Capital Próprio (“JCP”), sendo que esta quantia corresponde a valores calculados sobre o patrimônio líquido
do exercício/2016, respeitando o limite de creditamento de 50% do lucro líquido do exercício. 2. Uma vez aprovados
pela Assembleia Geral, os montantes de JCP e de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no
decorrer do mês de abril/17, na proporção de suas participações no capital social da Companhia.Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 185.093/17-6 em 25/04/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 14 de Março de 2017
Data, Hora e Local: 14/03/17, às 10:30h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista;
Secretária-Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1. A descontinuação dos produtos, tendo
sido recomendado esforços no sentido de venda da marca, dossiê ou outros ativos possíveis. Fica a Diretoria da
Companhia desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. Encerra-
mento: Formalidade legal registrada na JUCESP nº 230.544/17-4 em 19/05/17. Flávia R Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Rodrimar S/A - Agente e Comissária
C.N.P.J. n.º 58.135.369/0001-91 – NIRE 35300027558

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de Janeiro de 2017 – 10H30min
Data: 31/01/17. Hora: 10:30 hs. Local: Hotel InterContinental São Paulo, sito na Alameda Santos, nº 1.123, São Paulo/SP, sala Zanini. A 
Assembleia geral realiza-se fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização 
do conclave em sua sede, conforme consignado expressamente no Edital de Convocação. Publicações: Edital de convocação publicado no 
D.O.E.S.P. de 28, 29 e 30/12/16 e Jornal Empresas & Negócios nas mesmas datas. Relatório de Administração publicado em 02/12/15 no 
D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios, e retificações publicadas nos mesmos diários, em 30/12/15. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1 – 
Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Presenças e Representação: Conforme assinaturas no livro de presenças de acionistas à Assembleia 
Geral, compareceram, em primeira convocação, acionistas somando 100% das ações ordinárias. Acionistas S/A Marítima Eurobrás – Agente 
e Comissária, ACG Participações EIRELI, Trinta e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI, representados na 
forma de seus atos constitutivos, por seu procurador Dr. José Alberto Clemente Junior, OAB/SP nº 114.729, que também representa a 
acionista Graziela Rodrigues Grecco. Compareceu o advogado Dr. Bruno Moraes Zanardi dos Santos, OAB/SP nº 370.642, em conjunto com 
a Dra. Raphaela Tamada Miyashiro, OAB/SP nº 385.058, como procuradores de Espólio de Dina Moretti Rodrigues, de Marcelo Monteiro 
Perez e de Aguinaldo Rodrigues. Todas as procurações foram recebidas pela Mesa, vistadas, e sua validade e regularidade das 
representações foram confirmadas, nos termos da Lei das S/A. Presentes ainda o membro do Conselho de Administração, Sr. Francisco 
Wilson Megale, o conselheiro fiscal Sr. Luiz Roberto Trevisani e o representante da auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes, Srs. Walter Dalsasso (sócio responsável pelos trabalhos de auditoria nos exercícios em referência) CRC nº 
1SP077516/O-9, chegando posteriormente o Sr. André Rafael de Oliveira (sócio de auditoria). Mesa: Presidente: Dr. José Alberto Clemente 
Junior, procurador dos acionistas controladores, dispensada a indicação de secretário, cuja função foi acumulada pelo Presidente. Questão 
de Ordem: A) O representante dos dissidentes Espólio de Dina Moretti Rodrigues, de Marcelo Monteiro Perez e de Aguinaldo Rodrigues 
ressalva que seus representados consideram que não foi atendida a convocação por correspondência, na forma do artigo 124, § 3º da Lei 
das S/A, bem como não foram disponibilizados, isto é, entregues aos seus representados os relatórios e as contas referentes aos exercícios 
em questão, o que teria sido objeto de comunicação firmada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Francisco Wilson Megale, 
datada de 15/03/016. Em resposta, o procurador dos acionistas controladores esclareceu que para que seja necessária a convocação por 
correspondência é mister que os interessados o solicitem por escrito à companhia. No que se refere à disponibilização mencionada na referida 
correspondência de 15/03/16, diz ela respeito ao cumprimento do inciso III do artigo 133 da Lei das S/A, que se cumpre mediante a publicação 
pela imprensa. Fique registrado que os procuradores dos dissidentes apresentaram correspondência, em meio virtual, de 08 de março de 
2016, com pedido de “apresentação dos seguintes documentos”, com remessa física e indicação de endereço. Os acionistas controladores 
responderam que os documentos referentes aos exercícios de 2009 a 2011 foram enviados, e os relativos aos exercícios de 2012 e 2013, 
conforme constou na correspondência, foram disponibilizados pela imprensa, na forma da lei. Os dissidentes solicitam registro em ata de que 
teria sido desrespeitado o parágrafo segundo do artigo 133 da Lei das S/A, o que foi feito. B) As acionistas ACG Participações EIRELI, Trinta 
e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI, impugnam a participação de Espólio de Dina Moretti Rodrigues, de 
Marcelo Monteiro Perez e de Aguinaldo Rodrigues no conclave, uma vez que existente ação de dissolução de sociedade, ajuizada perante a 
19ª Vara Cível desta Capital (nº 0178788-62.2002.8.26.0100), que já teve prova pericial relativa à apuração dos haveres e se encontra na fase 
de apelação, já tendo havido também acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolatado no Agravo de Instrumento nº 
0176381-43.2012.8.26.0000, no sentido de adotar os limites da inicial e da contestação para a fixação dos haveres, sendo esse limite o do 
exercício de 2002, afastando inclusive prova acerca de atos posteriores, o que está transitado em julgado, o que implica reconhecer que os 
acionistas dissidentes não têm direito aos resultados das companhias posteriormente a essa data. Ademais, de acordo com manifestação em 
ação de arrolamento de bens movida contra as companhias pelos ex-acionistas minoritários, colocaram-se eles na qualidade de credores da 
companhia, com o que se incompatibilizaram com o exercício dos direitos de acionistas, pelo conflito de interesses. O procurador dos referidos 
dissidentes argumenta que interpuseram apelação, em que contrariam a dissolução de sociedade, a qual foi recebida com efeito devolutivo e 
suspensivo, e por isso continuam como acionistas. Colocada em votação, foi aprovado que os votos sejam contabilizados em separado, com 
a ressalva apresentada pelos acionistas dissidentes, ao que houve a contrariedade dos acionistas Espólio de Dina Moretti Rodrigues, de 
Marcelo Monteiro Perez e de Aguinaldo Rodrigues. Instalada a Assembleia às 10h50min. Deliberações: Item 1) Foram apresentadas 
propostas pelas acionistas ACG Participações EIRELI, S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária, Trinta e Cinco Participações Societárias 
e Elagem Participações EIRELI para aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2012 e 2013 tais como publicadas e 
retificadas, bem como para aprovação das contas dos administradores dos mesmos exercícios. Manifestou-se o Dr. Bruno Moraes Zanardi 
dos Santos, em nome de seus representados, que a falta de acesso às contas prejudicou a deliberação sobre a aprovação, e que por isso 
rejeitam as contas. A acionista ACG Participações, por seu procurador, entende prejudicada a impugnação, pelos motivos já expostos na 
questão de ordem, visto que os acionistas tiveram acesso aos documentos em questão na forma da lei, mediante publicação na imprensa. O 
mesmo procurador dos dissidentes solicitou cópia dos documentos, que lhes foram entregues. Encerrada a deliberação, colocada em 
votação, foram aprovadas as contas, com a manifestação contrária registrada, abstendo-se a acionista Graziela Rodrigues Grecco, 
legalmente impedida. Item 2) Pelas acionistas ACG Participações EIRELI, S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária, Trinta e Cinco 
Participações Societárias, Elagem Participações EIRELI e Graziela Rodrigues Grecco, corroborando manifestação do Conselho de 
Administração de que, não só a fim de fazer face ao incremento das operações e dada a necessidade de capital de giro, bem como em 
atenção ao que dispõe o artigo 32 da Lei nº 4.357/1964, modificado pelo artigo 17 da Lei nº 11.051/2014, e ainda considerando os prejuízos 
acumulados, propõem sejam os resultados negativos imputados como prejuízos acumulados. Aberto o debate, houve a manifestação 
contrária dos representantes do Espólio de Dina Moretti Rodrigues, de Marcelo Monteiro Perez e de Aguinaldo Rodrigues, de que o direito de 
seus clientes aos dividendos mínimos não tem sido cumprido. Os acionistas proponentes entendem que a questão legal que fundamenta a 
manifestação do Conselho de Administração, corroborada pelo parecer do Conselho Fiscal, bem como os resultados negativos acumulados, 
são categóricos e sustentam a deliberação de não pagamento de dividendos, o que, nos exercícios em questão, sequer seria factível, uma 
vez que não houve lucros. Quanto aos exercícios anteriores, a manutenção de reservas suficientes mostrou-se prudente, sem o que a 
companhia teria muito mais dificuldade para superar o período de crise, o que é uma preocupação dos acionistas proponentes, que o julgam 
mais importante do que a distribuição imediata de dividendos. O procurador dos dissidentes indagou à Administração o motivo de ter havido 
diminuição de faturamento nos exercícios em questão, sendo que, a seu ver, teria havido aumento do fluxo de importações; o que foi 
respondido pelo conselheiro fiscal presente no sentido de que houve expressivo aumento concorrencial, em especial por conta da implantação 
de novos terminais, ao que o administrador presente acresceu que em 2013 já houve uma diminuição das importações no mercado santista. 
Colocada em votação, os proponentes aprovam as propostas de destinação dos resultados dos exercícios tais como formuladas, com a 
manifestação contrária dos representantes dos dissidentes, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo 
Rodrigues, sem participação de legalmente impedidos. Item 3) Foi apresentada proposta pelas acionistas ACG Participações EIRELI, S/A 
Marítima Eurobrás Agente e Comissária, Trinta e Cinco Participações Societárias, Elagem Participações EIRELI e Graziela Rodrigues Grecco 
para que sejam reeleitos ao Conselho Fiscal os Srs. Luiz Roberto Trevisani e Eduardo Luiz Mathias Maccheri, além da Sra. Laura Gonzalez 
Castro, como titulares, e as Sras. Adriane Fantinato e Lenir Souza Pires Duarte e o Sr. Carlos Henrique Gomes da Cruz, como suplentes. Os 
representantes dos dissidentes, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues, indicam o Sr. Sergio 
Antonio Loureiro Escuder para eleição como membro do Conselho Fiscal, indicação que é impugnada pelos acionistas controladores por 
haver ação em curso contra o indicado, com condenação pendente de recurso para que ressarça prejuízos causados à companhia, havendo, 
portanto, impedimento, na forma do artigo 159, parágrafo segundo, da Lei das S/A. Os dissidentes manifestam sua contrariedade com a 
impugnação fundada no impedimento, alegando que não haveria decisão transitada em julgado e que têm o direito de indicá-lo, e que assim 
não o reconhecendo os acionistas controladores tolhem seu direito de indicação de conselheiro fiscal, manifestação que fica registrada em 
ata a pedido. Colocadas em votação ambas as propostas, foram eleitos os indicados pelos acionistas controladores, assim qualificados: 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL TITULARES: LUIZ ROBERTO TREVISANI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG 4.768.711-SSP/SP e do CPF/MF nº 591.594.218-00, residente e domiciliado em Santos (SP), na Avenida Almirante Cochrane, 
n 123, ap. 62; EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.414.356-3/
SSP-SP e do CPF/MF nº 075.168.488-08, domiciliado em Santos (SP), na Rua João Pessoa, 69 – 14º andar, inscrito no CRC sob nº 
1SP152094/O-0; e LAURA GONZALEZ CASTRO, espanhola, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade 
RNE nº V034259-6 e do CPF/MF nº 070.051.148-25, inscrita no CRA da 8ª Região sob nº 30020, com escritório em Santos (SP) na Rua José 
Clemente Pereira, nº 126; SUPLENTES: ADRIANE FANTINATO, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
20.199.511-6/SSP-SP e do CPF/MF nº 104.658.578-92, inscrita no CRC sob nº 1SP180499/O-0, residente e domiciliado em Santos (SP), na 
Avenida Almirante Cochrane, nº 123, ap. 62; LENIR SOUZA PIRES DUARTE, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 9.787.358-5/SSP-SP e do CPF/MF nº 802.149.168-04, inscrita no CRC sob nº 1SP197133/O-8, domiciliada em Santos 
(SP), na Rua João Pessoa, 69 – 14º andar; e CARLOS HENRIQUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 28.446.919-1/SSP-SP e do CPF/MF nº 285.809.038-66, inscrito no CRC sob nº 1SP217392/O-3, com escritório em Santos 
(SP) na Rua José Clemente Pereira, nº 126. Fique registrado que a declaração de desimpedimento dos administradores está arquivada na 
sede da Companhia. Item 4) Em assuntos gerais, ficou registrado, a pedido dos dissidentes, que o Sr. André Rafael de Oliveira compareceu 
às 11h20min, justificando o atraso com compromissos em outro cliente, pelo que o Presidente dos trabalhos reabriu aos acionistas presentes 
a oportunidade de lhe fazer quaisquer questionamentos concernentes ao objeto da Assembleia. Os dissidentes afirmam que, por não terem 
tido acesso às contas, conforme já manifestado anteriormente, ficam prejudicados em fazer questionamentos. O Sr. Walter Dalsasso 
esclarece ainda que, na época relativa a esses exercícios, era ele o responsável pela auditoria e foi ele que elaborou os pareceres, solicitando 
fique registrado que esteve presente desde o início dos trabalhos, o que os presentes dão como certo. No mais, não houve proposta ou 
deliberação. Nada mais. Suspensos os trabalhos para redação da Ata. Uma vez lavrada a presente, foram retomados os trabalhos às 
11h52min, tendo sido lida e aprovada. Documentos desta AGOE, rubricados pela Mesa, numerados de 1 a 26, ficam arquivados na 
companhia. Lida e achada conforme, vai assinada, em 5 vias. São Paulo, 31/01/17. Assinam: José Alberto Clemente Junior - Presidente da 
AGE; José Alberto Clemente Junior - Secretário. Jucesp nº 146.918/17-4 em 30/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 1º de Fevereiro de 2017 – 10H30min
Data: 1/02/17. Hora: 10h30min. Local: Hotel InterContinental São Paulo, sito na Alameda Santos, nº 1.123, São Paulo/SP, sala Zanini. A 
Assembleia geral realiza-se fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização 
do conclave em sua sede, conforme consignado expressamente no Edital de Convocação. Publicações: Edital de convocação publicado 
no D.O.E.S.P. de 28, 29 e 30/12/16 e Jornal Empresas & Negócios nas mesmas datas. Relatórios de Administração publicados em 02 de 
dezembro de 2015 no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas & Negócios, e retificações publicadas nos mesmos diários, em 30/12/15. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos exercícios 
encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição dos membros do conselho 
de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Presenças e Representação: 
Conforme assinaturas no Livro de Presenças de acionistas à Assembleia Geral, compareceram, em primeira convocação, os acionistas 
ACG Participações EIRELI, Trinta e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI, representados na forma de seus 
atos constitutivos, por seu procurador Dr. José Alberto Clemente Junior, OAB/SP nº 114.729. Compareceram os advogados Dr. Bruno 
Moraes Zanardi dos Santos, OAB/SP nº 370.642 e Dra. Raphaela Tamada Miyashiro, OAB/SP nº 385.058, como procuradores de Avelino 
Luiz Rodrigues, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues. Por lapso, estes últimos procuradores 
assinaram o Livro de Presenças no espaço concernente à acionista Sonia Maria Rodrigues de Brito Neves, ausente. Todas as procurações 
foram recebidas pela Mesa, vistadas, e sua validade e regularidade das representações foram confirmadas, nos termos da Lei das S/A, 
havendo quórum de deliberação. Presentes ainda o membro do Conselho de Administração, Sr. Francisco Wilson Megale, o conselheiro 
fiscal Sr. Luiz Roberto Trevisani, o representante da auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Srs. Walter 
Dalsasso (sócio responsável pelos trabalhos de auditoria nos exercícios em referência) CRC nº 1SP077516/O-9, e André Rafael de Oliveira 
(sócio de auditoria). Mesa: Presidência do Dr. José Alberto Clemente Junior, procurador dos acionistas controladores, dispensada a 
indicação de secretário, cuja função foi acumulada pelo Presidente. Questão de Ordem: A) O representante dos dissidentes, Avelino Luiz 
Rodrigues, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues, ressalva que seus representados 
consideram que não foi atendida a convocação por correspondência, na forma do artigo 124, § 3º da Lei das S/A, bem como não foram 
disponibilizados, isto é, entregues aos seus representados os relatórios e as contas referentes aos exercícios em questão. Em resposta, o 
procurador dos acionistas controladores esclareceu que para que seja necessária a convocação por correspondência é mister que os 
interessados o solicitem por escrito à companhia, do que não há registro. A disponibilização, em cumprimento do inciso III do artigo 133 da 
Lei das S/A, dá-se mediante a publicação pela imprensa, sendo diferente de entregar, seja pessoalmente, seja em domicílio, para o que 
seria necessário pedido expresso, que também não houve. B) As acionistas ACG Participações EIRELI, Trinta e Cinco Participações 
Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI, impugnam a participação de Avelino Luiz Rodrigues, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, 
Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues no conclave, uma vez que existente ação de dissolução de sociedade, ajuizada perante a 
19ª Vara Cível desta Capital (nº 0178788-62.2002.8.26.0100), que já teve prova pericial relativa à apuração dos haveres e se encontra na 
fase de apelação, já tendo havido também acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolatado no Agravo de Instrumento 
nº 0176381-43.2012.8.26.0000, no sentido de adotar os limites da inicial e da contestação para a fixação dos haveres, sendo esse limite o 
do exercício de 2002, afastando inclusive prova acerca de atos posteriores, o que está transitado em julgado, o que implica reconhecer que 
os acionistas dissidentes não têm direito aos resultados das companhias posteriormente a essa data. Ademais, de acordo com 
manifestação em ação de arrolamento de bens movida contra as companhias pelos ex-acionistas minoritários, de que Avelino Luiz 
Rodrigues faz parte, colocaram-se eles na qualidade de credores da companhia, com o que se incompatibilizaram com o exercício dos 
direitos de acionistas, pelo conflito de interesses. O procurador dos referidos dissidentes argumenta que interpuseram apelação, em que 
contrariam a dissolução de sociedade, a qual foi recebida com efeito devolutivo e suspensivo, e por isso continuam como acionistas, 
conforme voto da ministra relatora Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 1.128.431-SP: “Nos precedente do ST, a retirada do sócio 
dissidente se dará tão somente após a apuração de seus haveres em função do valor real do ativo e do passivo”. Em resposta, o procurador 
dos acionistas controladores observa que a menção da referida Excelentíssima Ministra deu-se apenas obter dictum, sem fazer coisa 
julgada, do que inclusive há parecer do Prof. Cândido Rangel Dinamarco acostado aos autos da ação de dissolução. Colocada em votação, 
foi aprovado que os votos sejam contabilizados em separado, com a ressalva apresentada pelos acionistas dissidentes, ao que houve a 
contrariedade dos acionistas Avelino Luiz Rodrigues, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues. 
Instalada a Assembleia às 10h42min. Deliberações: Item 1) Foram apresentadas propostas pelas acionistas ACG Participações EIRELI, 
Trinta e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI para aprovação das Demonstrações Financeiras dos 
exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, tais como publicadas e retificadas, bem como para aprovação das contas dos administradores 
dos mesmos exercícios. Manifestou-se o Dr. Bruno Moraes Zanardi dos Santos, em nome de seus representados, que a falta de acesso às 
contas prejudicou a deliberação sobre a aprovação, e que por isso rejeitam as contas. A acionista ACG Participações, por seu procurador, 
entende prejudicada a impugnação, pelos motivos já expostos na questão de ordem, visto que os acionistas tiveram acesso aos 
documentos em questão na forma da lei, mediante publicação na imprensa. O mesmo procurador dos dissidentes solicitou cópia dos 
documentos, o que lhe foi entregue. Encerrada a deliberação, colocada em votação, foram aprovadas as contas, com a manifestação 
contrária registrada, sem participação de legalmente impedidos. Item 2) Pelas acionistas ACG Participações EIRELI, Trinta e Cinco 
Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI, corroborando manifestação do Conselho de Administração de que, não só 
a fim de fazer face ao incremento das operações e dada a necessidade de capital de giro, bem como em atenção ao que dispõe o artigo 
32 da Lei nº 4.357/1964, modificado pelo artigo 17 da Lei nº 11.051/2014, foi proposta a transferência do lucro do exercício, após a 
constituição da reserva legal, para a conta de Retenção de Lucros. Aberto o debate, houve a manifestação contrária dos representantes de 
Avelino Luiz Rodrigues, do Espólio de Dina Moretti Rodrigues, de Marcelo Monteiro Perez e de Aguinaldo Rodrigues, de que o direito de 
seus clientes aos dividendos mínimos não tem sido cumprido. Os acionistas proponentes entendem que a questão legal que fundamenta 
a manifestação do Conselho de Administração, corroborada pelo parecer do Conselho Fiscal, são categóricos e sustentam a deliberação 
de não pagamento de dividendos, sendo que a manutenção de reservas suficientes mostrou-se prudente, sem o que a companhia teria 
muito mais dificuldade para superar o período de crise, o que é uma preocupação dos acionistas proponentes, que o julgam mais 
importante do que a distribuição imediata de dividendos. Colocada em votação, os proponentes aprovam as propostas de destinação dos 
resultados dos exercícios tais como formuladas, com a manifestação contrária dos representantes dos dissidentes, Avelino Luiz Rodrigues, 
Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues, sem participação de legalmente impedidos. Item 3) Foi 
apresentada proposta pelas acionistas ACG Participações EIRELI, Trinta e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações 
EIRELI para que sejam reeleitos ao conselho de administração os conselheiros Francisco Wilson Megale, Marcia Lucila Pinto Rodrigues e 
Graziela Rodrigues Grecco. Os representantes dos dissidentes manifestam seu voto contrário à deliberação. Colocada em votação, foram 
eleitos os indicados pelos acionistas controladores, assim qualificados: MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO 
WILSON MEGALE, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade RG sob nº 2.398.079/SSP-SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 017.401.998-04 residente e domiciliado em Santos, São Paulo, na Rua Castro Alves, nº 27 – ap. 181, CEP 11040-191 – 
Embaré; MARCIA LUCILA PINTO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, portador do documento de identidade RG sob o nº 
7.745.282-3 SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.214.618-99 residente e domiciliado na Av. Vicente de Carvalho, 65 ap. 154, Gonzaga 
– Santos – São Paulo, CEP 11045-501; GRAZIELA RODRIGUES GRECCO, brasileira, casada, despachante aduaneira, portadora do 
documento de identidade RG sob o nº 11.845.626-X SSPSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.630.878-25, residente e domiciliada em São 
Paulo, Capital, na Rua Gaivota, n° 398 – ap. 21 – Moema – CEP 045.22.030.Foi apresentada proposta pelas acionistas ACG Participações 
EIRELI, Trinta e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI para que sejam reeleitos ao Conselho Fiscal os Srs. 
Luiz Roberto Trevisani e Eduardo Luiz Mathias Maccheri, além da Sra. Laura Gonzalez Castro, como titulares, e as Sras. Adriane Fantinato, 
Lenir Souza Pires Duarte e o Sr. Carlos Henrique Gomes da Cruz, como suplentes. O representante dos dissidentes, Avelino Luiz 
Rodrigues, Espólio de Dina Moretti Rodrigues, Marcelo Monteiro Perez e Aguinaldo Rodrigues indicam o Sr. Sergio Antonio Loureiro 
Escuder para eleição como membro do Conselho Fiscal, indicação que é impugnada pelos acionistas controladores por haver ação em 
curso contra o indicado, com condenação pendente de recurso para que ressarça prejuízos causados à companhia, havendo, portanto, 
impedimento, na forma do artigo 159, parágrafo segundo, da Lei das S/A. Os dissidentes manifestam sua contrariedade com a impugnação 
fundada no impedimento, alegando que não haveria decisão transitada em julgado e que têm o direito de indicá-lo, e que assim não o 
reconhecendo os acionistas controladores tolhem seu direito de indicação de conselheiro fiscal, manifestação que fica registrada em ata a 
pedido. Colocadas em votação ambas as propostas, foram eleitos os indicados pelos acionistas controladores, assim qualificados: 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL TITULARES: LUIZ ROBERTO TREVISANI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG 4.768.711-SSP/SP e do CPF/MF nº 591.594.218-00, residente e domiciliado em Santos (SP), na Avenida Almirante 
Cochrane, n 123, ap. 62; EDUARDO LUIZ MATHIAS MACCHERI, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
10.414.356-3/SSP-SP e do CPF/MF nº 075.168.488-08, domiciliado em Santos (SP), na Rua João Pessoa, 69 – 14º andar, inscrito no CRC 
sob nº 1SP152094/O-0; e LAURA GONZALEZ CASTRO, espanhola, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de 
Identidade RNE nº V034259-6 e do CPF/MF nº 070.051.148-25, inscrita no CRA da 8ª Região sob nº 30020, com escritório em Santos (SP) 
na Rua José Clemente Pereira, nº 126; SUPLENTES: ADRIANE FANTINATO, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 20.199.511-6/SSP-SP e do CPF/MF nº 104.658.578-92, inscrita no CRC sob nº 1SP180499/O-0, residente e domiciliado 
em Santos (SP), na Avenida Almirante Cochrane, nº 123, ap. 62; LENIR SOUZA PIRES DUARTE, brasileira, casada, contadora, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 9.787.358-5/SSP-SP e do CPF/MF nº 802.149.168-04, inscrita no CRC sob nº 1SP031467/O-0, domiciliada 
em Santos (SP), na Rua João Pessoa, 69 – 14º andar; e CARLOS HENRIQUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado, contador, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 28.446.919-1/SSP-SP e do CPF/MF nº 285.809.038-66, inscrito no CRC sob nº 1SP217392/O-3, com 
escritório em Santos (SP) na Rua José Clemente Pereira, nº 126 Quanto à remuneração dos conselheiros fiscais, foi proposto pelas 
acionistas ACG Participações EIRELI, Trinta e Cinco Participações Societárias Ltda. e Elagem Participações EIRELI que seja de R$ 500,00 
mensais para cada titular, mais uma remuneração pela análise e fechamento do balanço, de um salário mínimo estadual vigente, o que foi 
aprovado pelos acionistas. Fique registrado que a declaração de desimpedimento dos administradores está arquivada na sede da 
Companhia. Item 4) Em assuntos gerais, não houve proposta ou deliberação. Nada mais. Suspensos os trabalhos para redação da Ata. 
Uma vez lavrada a presente, foram retomados os trabalhos às 10h50min, tendo sido lida e aprovada. Documentos desta AGOE, rubricados 
pela Mesa, numerados de 1 a 32, ficam arquivados na companhia. Lida e achada conforme, vai assinada, em 4 vias. São Paulo, 1/02/17. 
Assinam: José Alberto Clemente Junior - Presidente da AGE; José Alberto Clemente Junior - Secretário. Jucesp nº 146.991/17-5 em 
30/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

2º RP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1065874-18.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Aparecido Leandro, Eurides Mello Leandro, Ida Bressante 
Mazaro, Euclides Modenezi, Pilar Ibarra Modenezi, Marilda Aparecida Mazaro Alves, José 
Antonio Moreira, José Juvenal dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maurício da Silva, Maria de 
Lourdes Damasceno da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
do imóvel localizado à Rua Sibaldo Lins, 14, Jardim Cinco de Julho, São Matheus, São Paulo-SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 (vinte) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2017. 

31ª VC - Capital. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068934-96.2014.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAMITEMPER BRASIL COM. 
DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS LTDA-EPP, CNPJ. 07.954.042/0001-00, que GLASSEC 
VIDROS DE SEGURANÇA LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de 
R$19.366,91 (Jul/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos das Notas Fiscais nºs. 
010571013 e 010571023, vencidas em 20/12/2010 e 17/01/2011 e não pagas. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à 
causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se 
de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2017. 

Além de possibilitar o sur-
gimento de complicações 
à saúde, como doenças 

cardiovasculares, pressão alta e 
colesterol elevado, a obesidade, que 
atinge mais da metade da população 
brasileira segundo a Organização 
Mundial da Saúde, também pode 
ser a causadora de dores no corpo. 
Isso porque o sobrepeso geralmen-
te provoca alterações na postura, 
distúrbios do sono, alterações do 
humor e ainda promove substâncias 
inflamatórias no organismo.

Segundo Lúcio César Hott Silva, 
neurocirurgião e membro do Co-
mitê de Ligas de Dor da Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor 
(SBED), a relação entre dor e obe-

Múmias do 
Egito tinham 
parentesco
com europeus

O primeiro teste de DNA feito 
em múmias do Antigo Egito re-
velou que elas têm parentesco 
com população da Europa e 
da Anatólia, parte asiática da 
Turquia. A pesquisa, realiza-
da com material genético de 
múmias entre 1400 a.C e 400 
d.C, foi publicada na revista 
“Nature Communications”, e 
coordenada pelos especialistas 
Johannes Krause e Wolfgang 
Haak, do Insitituto Max Planck, 
e pela pesquisadora Verenna 
Schuenemann, da universidade 
alemã de Tubinga.

Com a pesquisa, os estudiosos 
buscavam em entender se fato-
res como a dominação, além da 
ligação dos egípcios com os ou-
tros povos, tinham provocado 
algum tipo de impacto genético. 
“Queríamos saber se a conquis-
ta de Alexandre, o Grande, e de 
outros reis deixaram marcas no 
DNA antiga população egípcia”, 
afi rmou Schuenemann. Para 
confi rmarem a teoria, os pes-
quisadores analisaram o DNA 
extraído de 93 múmias prove-
nientes de Abusir el-Melek, no 
sul do Cairo. O resultado do 
estudo também revelou que o 
DNA da comunidade analisada, 
em um período de 1300 anos, 
não sofreu grandes alterações.

Por outro lado, a comparação 
dos dados obtidos com o mapa 
do DNA dos egípcios modernos 
mostrou que, atualmente, essa 
população possui aproximação 
genética com a da África Subsa-
ariana. O fato pode ser atribuído 
às melhorias da navegação no 
Rio Nilo e ao crescimento do 
comércio de longa distância, o 
que favoreceu o contato entre 
esses dois povos (ANSA/COM 
ANSA).

A obesidade pode ser uma das causas de dor crônica
“Considerando que a dor crônica é um fator limitante por sua intensidade e pela restrição da mobilidade, além de gerar sofrimento e desmotivação, pode-
se considerar que se torna um empecilho a mais na tentativa de perda de peso”

sidade não é direta, mas é mediada 
pelos vários fatores citados. “Os 
níveis de substâncias inflamatórias 
são elevados em indivíduos obesos 
e aumentam ainda mais após a in-
gestão de gordura ruins e açúcares. 
Se aumenta a gordura, vai aumentar 
novamente as substâncias inflama-
tórias, e possivelmente isso contri-
bui para dores mais frequentes ou 
graves”, afirma o médico.

As dores mais presentes em 
pessoas obesas são as articulares 
e na região da coluna lombar de-
vido à alteração postural causada 
pelo sobrepeso. O neurocirurgião 
ressalta que a alimentação pode 
ser usada para prevenção e trata-
mento desses incômodos. “Alguns 

entre outros, têm a capacidade de 
controlar o nível inflamatório no 
corpo e aliviar as dores crônicas”. 
Porém, o mais indicado e benéfico 
para o organismo é a mudança do 
estilo de vida. “Todos os tratamen-
tos exigem que os pacientes façam 
desses novos hábitos alimentares e 
de atividades físicas algo que seja 
permanente e constante”, ressalta 
Lúcio Hott.

O especialista afirma ainda que 
não há uma maneira ideal para 
curar essas dores. Cada pessoa deve 
ser ouvida e avaliada atentamente 
por seu médico, e o que deve ser 
tratado é, principalmente, a causa 
do incômodo. Ele alerta para os 
diversos fatores que dificultam a 

perda de peso, como ansiedade, 
baixa autoestima, falta de moti-
vação e, inclusive, a própria dor 
crônica. “Considerando que a dor 
crônica é um fator limitante por sua 
intensidade e pela restrição da mo-
bilidade, além de gerar sofrimento e 
desmotivação, pode-se considerar 
que se torna um empecilho a mais 
na tentativa de perda de peso”, diz.

Para concluir, o médico lista 
algumas dicas para amenizar as 
dores, alertando para o fato de que 
repousar pode piorar o quadro. 
As sugestões são: uma boa noite 
de sono, seguir uma alimentação 
saudável, ter uma rotina de exer-
cícios regular, evitar a má postura 
e tratar o incômodo logo no início.

alimentos, como a cúrcuma, o 
gengibre, a chia, as frutas cítricas 
e as vermelhas, além do ômega 3, 
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o

Augusto Velloso Engenharia S/A
C.N.P.J. 05.522.437/0001-09 - NIRE 35.3001.9466-7
Extrato da Ata de A.G.O. Realizada em 15/04/16

Data, Local e Hora: 15/04/16, na sede social, às 9 horas. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente – Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário - Ricardo Machado Fer-
reira Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: Foi aprovado o item “a” da ordem do 
dia, referente ao Balanço e Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2015 publicadas no 
D.O.E.S.P e jornal “Diário de São Paulo” em 14/04/2016. Quanto ao item “b” da ordem do dia, foram 
reeleitos para o mandato de 01/05/2016 a 30/04/2019, os seguintes membros: Diretor Presidente 
Ricardo Machado Ferreira Velloso, brasileiro, divorciado, engenheiro Metalurgista, portador do RG. 
nº 5.416.311 SSP/SP e CPF sob nº 694.425.338-00; para Diretor Superintendente Augusto Ferreira 
Velloso Neto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG. nº 4.405.981-4 SSP/SP e CPF 
sob nº 606.318.308-63, permanecendo vago o cargo de Diretor técnico e 1 Diretor Superintendente. 
Não sendo fixada nenhuma verba como remuneração mensal global. Encerramento: A ata foi lida 
aprovada e assinada por todos os presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto – Presidente; Ricardo 
Machado Ferreira Velloso – Secretário; Construtora Augusto Velloso S/A, representada pelos seus Di-
retores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. O presente foi extraído do 
original arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 195.201/16-4 em 05/05/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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(?)", livro
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recursos
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norte na
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ventos

Cada
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um
contrato

Não, em
francês

Raiz asiáti-
ca, melhora
a circulação
do sangue

Material
danoso a
cartões e-
letrônicos

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura
Militar

Deus, em
inglês
Capital
afegã

Gamão e xadrez
Pais e (?) do
excepcional:

auxiliam as Apaes

Pique-(?), 
brincadeira
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agressiva

Obra como
"O Lago dos
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ção de 6 

presidentes

Osso do
ombro

Sangue (?):
nobre
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Título
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Evento 
"off road"
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se, fator 
que facilita
injustamen-
te a ascen-
são social

(?) de si:
irritar-se
(?) 51, 

região que
é alvo de
teorias da 
conspiração

(EUA)

Posto de
lado (fig.)

Período de formação
necessário ao futuro

cirurgião
plástico

"Essa (?) Liberdade",
sucesso do Só Pra

Contrariar 

Em (?): 
na moda
Sílaba de

"testa"

Xícara, 
em inglês
(?)-limão,

erva
muito

utilizada
em pratos
asiáticos

Na (?): 
à força
101, em
romanos

3/cup — god — ímã — non. 5/cabul. 6/amigos. 11/joão santana.

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

Esta quarta é o décimo quarto dia da lunação. A Lua em Escorpião fi ca fora de curso durante o dia inteiro até ingressar em 

Sagitário às 20h. Por isso a tendência é termos um dia muito tenso e arrastado, sem decisões importantes. Não se deve esperar 

demais de qualquer situação, pois podemos ser surpreendidos com imprevistos e obstáculos. O melhor a fazer é uma limpeza geral, 

principalmente de emoções que não nos servem mais, livrando-se de problemas que não nos pertencem. O dia será ótimo para 

realizar todos os processos de cura física, emocional e espiritual. A noite a Lua em Sagitário dá altruísmo e honestidade nas ações.
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Uma reação rebelde pode ser a 
atitude diante de uma situação 
nebulosa me difícil. O melhor é se 
afastar de aglomerações de protes-
tos, torcidas e multidões. Na metade 
do dia a sensação de desorientação, 
confusão e dispersão podem desa-
nimar as pessoas nesta quarta-feira. 
51/451 – Verde.

O dia fi ca mais tenso com a possibi-
lidade de provocações por parte de 
pessoas agressivas. Até o fi nal de 
junho ocupe-se daquilo que gosta 
de fazer e sabe realizar bem. O 
destaque para todo dom artístico e 
a valorização das formas humanas de 
expressar palavra e vontade serão o 
ponto alto. 41/741 – Amarelo.

Precisa tomar atitudes e não de-
pender do acaso para melhorar 
seus ganhos. De manhã a situação 
poderá estar nebulosa e de difícil 
orientação até a metade da tarde. 
Procure contatar as pessoas certas e 
coloque as suas dúvidas e desejos as 
pessoas interessadas. 67/867 – Azul.

O melhor a fazer é uma limpeza 
geral, principalmente de emoções 
que não servem mais, livrando-se 
de problemas que não são seus. 
Precisará aceitar algumas situações 
novas, o que fará o seu lado tímido 
morrer de medo. O fi nal do dia é pro-
picio à saúde, mas não aos negócios 
fi nanceiros. 56/356 – Verde.

Tendência ao tédio diante da reali-
dade do dia a dia que pode ser um 
tanto cruel nesta fase mais delicada. 
Controle o desejo de sair da rotina e 
fazer algo diferente nesta quarta em 
que a Lua está fora de curso. O dia 
não é bom para enfrentar as pessoas 
ou ser hostil. 81/481 – Amarelo.

Até a metade da tarde tendência à 
irritabilidade e tensões. A palavra e 
vontade são os pontos altos de um 
dia em que a necessidade de apreço e 
reconhecimento aparece em nossas 
ações. Perturbações surgem, mas a 
comunicação fi ca mais fácil no fi nal 
desta quarta. 87/987 – Cinza.

É tempo de iniciar novos planos para 
o futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos que podem mudar 
o rumo da sua vida. Vai terminar 
bem o dia, sentindo-se mais inteiro. 
Use o poder de comunicação para 
conseguir aquilo que deseja. 40/340 
– Verde.

A sua intimidade fi ca ativa e uma 
aventura pode trazer momentos 
muito felizes. Até o início da noite 
será levado à melancolia e ao desâ-
nimo. Use de versatilidade, evitando 
se impor. Evite ambientes tensos, 
com aglomerações e tensão, que 
só diminui a noite. 77/377 – Azul.

À noite às 20h a Lua ingressa em 
Sagitário e o astral vai fi car mais 
divertido e animado. Porém, não 
podemos fugir da realidade. O dia 
não é bom para assuntos de dinheiro, 
mas benefi cia a saúde e as viagens. 
O dia fi ca tenso, mas alivia a noite 
tornando interessante o que fi zer. 
82/482 – Branco.

Tenha cuidado nesta quarta com 
pessoas agressivas e mal-humoradas 
que estarão em busca de alguém 
para descontar a raiva. Alterações na 
rotina no trabalho estão começando 
e irão se consolidar no próximo mês 
de julho. Será fácil livrar-se de preo-
cupações e sentimentos pesados. 
52/452 – Branco.

Final da manhã de muita tensão, 
aliviando mais à noite, sensação de 
boa vitalidade e maior integração 
depois das oito da noite. O apreço 
e reconhecimento aparecem em 
atos pensamentos e ações. A noite 
estão favoráveis os processos de 
cura física, emocional e espiritual. 
66/766 – Azul.

Organize suas atividades e seu 
trabalho e leve adiante os projetos 
que estão na mente. O momento 
é ótimo para concluir negócios 
importantes e decisivos tomando ati-
tudes de apreço e reconhecimento. 
Cuidado com possíveis confrontos 
e ambientes aglomerados e tensos. 
52/652 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 07 de Junho de 2017. Dia de Santa Tereza de Soubirán, 
Santa Ana de São Bartolomeu, São Antônio Gianelli, São Pedro de 
Córdova e companheiros, e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a reali-
dade. Dia da Liberdade de Imprensa. Hoje aniversaria a atriz Carla 
Marins que nasceu em 1968, o jogador de futebol Cafu que completa 
47 anos, a atriz Cláudia Rodrigues que nasceu em 1971, a atriz Flavia 
Alessandra que faz 43 anos e o ator Bruno de Luca nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é versátil, ambicioso e voltado 
para o sucesso, tendo desempenho melhor em posição de liderança 
em vez de se desgastar em trabalhos físicos. É perspicaz, inteligente 
e tem um forte sexto sentido. A generosidade pode ser uma das suas 
maiores qualidades. Também pode desenvolver a capacidade de ver 
os vários lados de uma questão com grande rapidez de raciocínio e 
ação. Pode ser compreensivo com os outros, mesmo que não con-
corde com eles. Sua tenacidade, sempre que mantida e observada, 
pode levá-lo à concretização da maioria de seus planos, mesmo os 
mais ousados.

Dicionário dos sonhos
HERANÇA – Receber, morte em família ou 
perda de posição. Pequena, afl ição. Perde-la, 
cuidado, pois corre perigo de miséria. Receber, 
aviso de felicidade no jogo durante três dias. 
Números de sorte: 07, 19, 28, 52 e 99.

Simpatias que funcionam
Dinheiro extra: Num prato de louça branco, 
acenda uma vela e derrame um pouco de mel. 
Coloque o prato num canto da casa, onde nin-
guém consiga vê-lo. Esta simpatia deve ser feita 
numa segunda-feira de Lua crescente.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet:
http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Libertário
O holandês Festival Milkshake, criado 

com o intuito de celebrar a diversidade, 
ganha sua primeira edição nacional no dia 
16 de junho e expande o lineup ao confi rmar 
as seguintes atrações: Bloco da Preta, Dre-
am Team do Passinho, Doppelgang (HOL), 
Larry Tee (ING), Reman Lacroix (ESP), as 
DJs brasileiras Lia Clark, Johnny Luxo e 
Leiloca Pantoja, a dupla IAO (Paula Chalu-
pe e Luca Parisi), e os blocos de carnaval 
Agrada Gregos, Domingo Ela Não Vai, Meu 
Santo é Pop, Minhoqueens. O Milkshake 
é um dos festivais que mais cresce na 
Europa. Eleito pela rede de comunicação 
norte-americana NBC News como um dos 
melhores e mais libertários do mundo, com 
forte apelo entre o público LGBT,o evento 
investe em opções de entretenimento que 
transcendem a música.

 
Serviço: Autódromo de Interlagos, Av. Senador 

Teotônio Vilela, 261. Sexta (16/06) e sábado (17/07), 
das 18h às 5h. Ingressos: são vendidos pelo site do 
festival (milkshakefestival.com.br) e os valores de 
primeiro lote vão de R$ 75 a R$ 349.
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O espetáculo “Enquanto 
as Crianças Dormem” 
um antimusical 
tragicômico, Dan 
Rosseto em que 
também assina a 
direção, discute o que o 
ser humano seria capaz 
de fazer para realizar 
os seus sonhos

Enquanto as Crianças 
Dormem, conta a es-
tória de Kelly (Carol 

Hubner) uma fã do musical 
O Mágico de Oz, que traba-
lha como atendente de uma 
rede de fast-food e sonha 
em imigrar para a América 
e se tornar uma atriz de 
musical na Broadway. Sem 
perspectivas para realizar o 
seu desejo, a mulher fantasia 
sua rotina transformando em 
números musicais momentos 
da sua vida: um dia difícil na 
lanchonete se torna um show 
onde ela é a grande estrela. 
Mas como a vida não sorri 
para a mulher, à medida que 

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena de “Melancia”.

No drama “Melancia” quatro artistas moram em uma cidade 
que vive seus piores dias e dividem o sonho de realizar uma 
obra de sucesso. Dispondo de poucos, ou quase nenhum 
recurso, produzem pequenos roteiros. Eles se dividem nas 
funções de diretor, autor, produtor e atores de seus próprios 
trabalhos. Tudo o que produzem não vende. Como tentativa 
de superar a crise eles buscam maneiras de se reinventar Ao 
focar na grave crise hídrica decidem, como tema da produção, 
substituir água por melancia, transformando-a num grande 
fetiche de consumo. Com o fracasso iminente de todas as 
ideias, os quatro chegam a uma solução mais apelativa, a 
pornografia. Com Ana Paula Lopez, Paulo Vinicius, Sol Fa-
ganello e Victor Mendes.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. Segun-
das, terças e quartas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 21/07.

Crise hídrica “Enquanto as Crianças Dormem”

a história avança ela acumula 
experiências ruins, fazendo 
com que os sonhos se transfor-
mem em pesadelos terríveis. 
Num inusitado encontro no 
supermercado, Kelly vê uma 
possibilidade de transformar 
o seu sonho em realidade ao 
conhecer Ellen (Carolina Sto-

fella), uma mulher disposta 
a fi nanciar passagem, passa-
porte e dólares para bancar as 
suas despesas na América. O 
elenco além das atrizes Carol 
Hubner e Carolina Stofella, 
conta com os atores, Diogo 
Pasquim, Haroldo Miklos, 
João Sá, Juan Manuel Tella-

tegui, Roque Greco e Samuel 
Carrasco. A peça terá trilha 
sonora original composta pelo 
cantor, ator e compositor Fred 
Silveira.

Serviço: Teatro Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182, Vila Buarque. Quartas 
e quinta às 20h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 
(meia). Até 27/07. 

Divulgação

PUREZA: Transferências No seu caminho rumo ao infi nito, no desfruto da 
eternidade, a criatura, a partir do estágio na área da conscientização, passa 
a transferir aos que a observam, ou que com ela convivem, o resultado das 
experiências vividas. Àquele que, no uso da razão, somatiza os conhecimen-
tos dos reais valores das leis divinas, compete diligenciar no sentido de que, 
na ação das transferências realizadas, deixe fl uir com pureza aquilo que irá, 
com certeza, infl uenciar positivamente àqueles que se encontram mais na 
retaguarda, na necessidade de evoluir. A pureza dos pensamentos; a pureza 
nas palavras; a pureza nas ações... Cada um é responsável, perante as leis 
superiores da criação, por tudo o que transfere aos seus semelhantes, mor-
mente aos que, por conseqüência da variada ordem, se encontrem mais na 
sua área de infl uência. A pureza é o estigma divino que identifi ca o Espírito 
quando este já se encontra dominando o conhecimento, a ponto de ter cons-
ciência do imperativo de evoluir, favorecendo a evolução do companheiro em 
caminho e que se torna como o brilhante que irradia a sua luz, por mais densa 
seja a escuridão. A inimitável personalidade do Cristo de Deus infl uenciou 
os que já tinham predisposição para o bem, pela pureza de tudo o que o Seu 
pensamento expressou e que a Sua ação deixou registrado; e para os póste-
ros, a mesma pureza é fator de reposicionamento do Espírito, em qualquer 
tempo. Cuidemos, pois, de exercitar a fi ltragem dos nossos valores, para 
que as transferências que deles fi zermos para os nossos semelhantes sejam 
como colaboradores conscientes na obra da criação. A tarefa de Jesus ainda 
é despertar no homem a consciência da pureza de sua origem, a fi m de que 
este se decida a reconquistar este estado original. A transferência dos valores 
adquiridos na vivência dos evos é generosidade espiritual, no exercício da 
fraternidade, na busca do amor, cuja pureza mantém em harmonia, tanto o 
universo cósmico, como o universo individual do Espírito. Atributo de Deus, 
a pureza se desenvolve na intimidade da criatura, por piedosa transferência 
do Criador. Se ontem, em demorado período de infância espiritual, e no 
comprazimento dos gozos na adolescência do Espírito, mas sempre na aqui-
sição de valores nas mais variadas experiências da vida, foste fortalecido e 
revitalizado pela pureza dos atributos divinos, na ação das divinas leis, hoje, 
ao se abrirem para ti os portais da razão, para o desfruto da liberdade, cum-
pre que te transformes em instrumento de transferência de tudo o que te 
favorece, na senda do progresso. (De “Cura-te a ti mesmo”, de João Nunes 
Maia, pelo Espírito Miramez) 

Poesia e fotografi a vêm 
do mesmo berço. Em sua 
origem, no grego, as palavras 
signifi cam “fazer” e “escritu-
ra da luz”, respectivamente. 
Esses dois conceitos e 
expressões artísticas vol-
tam a se encontrar pelas 
mãos dos artistas Arnaldo 
Antunes, Fernando Laszlo 
e Walter Silveira na mostra 
Luzescrita, que estreia hoje 
(19). São cerca de 60 obras, 
entre vídeos, objetos, foto-
grafi as e instalações, que 
transformam poemas em 
imagens e versos em luz. Os 
trabalhos são apresentados 
em duas salas complemen-
tares. Em uma delas, a Sala 

Clara, com as paredes to-
talmente brancas e cheia 
de luz, estão expostas as 
fotografias. À primeira 
vista, há uma sensação 
de que as imagens sejam 
manipuladas digitalmente, 
ou feitas inteiramente no 
computador. No entanto, 
essa impressão se dissipa 
na Sala Escura, pintada 
de preto e com iluminação 
controlada, que desvenda 
todo o rico processo por 
trás das obras da primeira 
sala. Ali é possível ver os 
objetos e instalações de 
luz feitos por Fernando a 
partir de muita experimen-
tação e do contraste entre 

o produto tecnológico e os 
procedimentos artesanais.

Serviço: Espaço Cultural Porto 
Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 610, 
Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De 
terça a sábado das 10h às 19h e aos 
domingos das 10h às 17h. Entrada 
franca. Até 30/07.
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DEMISSÃO DE APOSENTADO
Funcionário se aposentou e continuou trabalhando na empresa após a 
aposentadoria, no momento da rescisão do mesmo é devido à multa 
de 40% do FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
Funcionário com cargo de confiança solicitou redução de jornada de 
trabalho. Podemos reduzir o horário e o salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO
Funcionário com idade e tempo de contribuição para se aposen-
tar. Caso a empresa demita esse funcionário terá que pagar multa 
de 40% do FGTS, quais garantias ele terá no termo de rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASAMENTO DE PESSOAS DO MESMO SEXO
Certidão de casamento de pessoas do mesmo sexo é válida 
atualmente para fins de dependentes em todas as instâncias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO QUE A EMPRESA RECEBE SOMENTE PARA ABO-
NAR AS HORAS E O FUNCIONÁRIO ESTEVE NA CONSULTA DEVE SER 
INFORMADO NA SEFIP? 

Esclarecemos que não há previsão expressa em lei ou no manual do 
SEFIP, porém, entendemos não haver esta informação no SEFIP, uma 
vez não ter campo próprio para este documento.

LIBERAÇÃO DO AVISO PRÉVIO POR JUSTO MOTIVO
Funcionário pediu demissão por justo motivo com a justificativa que 
teve uma proposta de emprego mais vantajosa. Empresa solicitou para 
preencher a carta de demissão concordando com o desconto do aviso 
prévio, porém o mesmo está alegando justo motivo conforme prevê 
o Art. 487 da CLT, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Embora essa não seja 

uma palavra grande, 

é um PALAVRÃO para 

muitas pessoas 

Ao longo desses mui-
tos anos de convivên-
cia nos mais diversos 

meios sociais, acadêmicos, 
políticos, religiosos e cultu-
rais, tenho visto muita gente 
“boa” – isto é, culta, letrada, 
ilustre e ilustrada – “tremer 
na base” ao ser convidada 
para falar de improviso. 

Parece-lhe, faltar tudo: a 
fala, o ar, o piso, a fi rmeza 
nos membros inferiores e 
superiores – pernas e mãos 
põem-se a tremer como vara 
verde... – e então lhes falta o 
principal: a inspiração!

Entretanto, questiono:  
haverá mesmo esse tal im-
proviso? E o que quer dizer 
IMPROVISO? Um dos senti-
dos cabíveis nessa palavra é 
“sem provisão”.

Seria o caso de alguém que 
não tenha se provido do que 
deveria prover-se. 

Na fábula da cigarra e da 
formiga, esta última recolheu 
alimentos durante todo o 
verão, provendo sua toca de 
enquanto a outra só cantava. 
Vindo o inverno, lá estava a 
formiga abrigada em sua toca, 
com estoque de alimentos 
providos por ela. 

Ouve uma batida débil 
na porta e vai atender. É a 
faminta cigarra, pedindo-lhe 
abrigo e comida. - Você não 
cantou no verão? Agora dance 
no inverno, diz-lhe a formiga. 
Difi cilmente a pessoa terá que 
proferir uma fala de improvi-
so. Poderá ter que enfrentar 
uma fala imprevista, que é 
coisa totalmente diferente!

O que tudo isso quer dizer é 
que é pouco provável que se 
peça a alguém para falar de 
assunto que não seja de sua 
área de competência ou de 
sua esfera de conhecimento! 
Ninguém de bom senso vai 
pedir a um advogado que 
fale sobre Física Quântica 
ou Medicina Ortomolecular!

Se solicitado a falar, o 
assunto em questão será de 
sua esfera natural de conhe-
cimento profi ssional, cultural 
ou social. Poderá ser, no 
máximo, uma fala imprevista, 
mas não de improviso.

Imagine esta situação: você 
recebe um telefonema de uma 
pessoa amiga que informa que 
está na cidade e virá fazer-lhe 
visita no fi m de semana. Você 
sabe que ela gosta de bolo e 
resolve fazer um. Busca as 
provisões necessárias com 
antecedência, e o prepara. 
Quando a visita chegar daí 

a alguns dias, o bolo estará 
pronto para ser servido. 

Imagine agora que a pessoa 
lhe telefone no próprio dia, é 
feriado, você não tem onde 
comprar os ingredientes, mas 
quer oferecer o bolo. 

O que você faz? Abre a 
geladeira e lá estão os ovos, 
leite, manteiga e fermento. 
Vai à dispensa e encontra 
farinha, açúcar, chocolate e 
frutas secas! Eureca! Dá para 
fazer um bolo de chocolate 
ou de frutas ou de chocolate 
com frutas!

Você trabalhou com o 
imprevisto, mas não com o 
improviso. Você tinha pro-
visão. Talvez nem soubesse, 
mas a necessidade fez com 
que você localizasse tudo 
aquilo de que precisava para 
fazer o bolo! Suponha agora 
que você continue a fuçar na 
despensa e encontre linguiça, 
pé de porco, paio, bacon, alho, 
cebola... e resolva pôr tudo 
isso no bolo!? Vai ser uma 
desgraça!

A esse risco está sujeito a 
discurso imprevisto, se não 
houver bom senso!

Então, convidado a falar 
numa situação como essa, res-
pire fundo, busque os conheci-
mentos que se acham armaze-
nados na mente, selecione-os 
por ordem de pertinência, de 
oportunidade e de importân-
cia, estabeleça a sequencia em 
tópicos e pronto!

Fale. Faça seu bolo! Mas 
sem acrescentar cebola, ba-
con, pé de porco...

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 

e membro da Academia Cristã 
de Letras. - www.jboliveira.com.br – 

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

IMPROVISO!
Ivanir Ferreira/Jornal da USP

O rap subverte a imagem 
criada pela sociedade de 
que jovens moradores 

de favelas estão sempre asso-
ciados à violência e à crimina-
lidade. Os que se identifi cam 
com a cultura hip hop se re-
conhecem como sujeito social, 
contestam e escancaram suas 
origens, histórias e identidade. 
Estas são as conclusões de um 
estudo realizado no Instituto 
de Psicologia (IP) da USP. Em 
seu doutorado, a psicanalista 
Marta Quaglia Cerruti buscou 
conceitos freudianos para com-
preender o potencial artístico 
e contestatório desse estilo 
musical, analisando produções 
dos Racionais MCs, um dos 
primeiros grupos de rap a fazer 
sucesso em todo o Brasil.

Segundo a pesquisadora o 
“rap expõe o que a sociedade 
insiste em recalcar e manter dis-
tante – os séculos de opressão e 
de exclusão”. Na perspectiva de 
Sigmund Freud, médico criador 
da psicanálise, a presença do 
estranho provoca angústia e 
temor por trazer para perto o 
que se deseja afastar – conceito 

que a pesquisadora encontrou 
para explicar a alienação das 
pessoas em relação ao mal do 
outro.

Embora as letras escanca-
rem a dura realidade dos que 
vivem nas periferias, quem se 
sente representado pelo rap 

Nem delinquentes, nem obedientes: 
rap revela faces do jovem de periferia
Letras das músicas desconstroem imagem de jovens da periferia e associação à criminalidade

Os Racionais MCs, grupo liderado por MC Mano Brown (mais à direita).

Marcelo Pretto/SCesp

não se posiciona como vítima. 
“Apesar de terem poucos anos 
de estudo formal, em ritmos e 
rimas produzem uma cultura 
marcante”, reforça. As letras, 
em geral, se contrapõem às 
imagens estereotipadas cons-
truídas pela sociedade que os 
representa como “marginais 
e figurações do periférico”. 
“O rap desconstrói visões que 
predominam no imaginário po-

lítico e social de que os jovens 
da periferia estão fadados ao 
destino dicotômico de serem 
perigosos e delinquentes, ou na 
melhor das hipóteses, dóceis e 
obedientes”, explica.

Para chegar a tais afi rmações, 
Marta balizou suas pesquisas 

nas letras das obras dos Racio-
nais MC, grupo liderado pelo 
MC Mano Brown. As músicas 
denunciam a destruição da vida 
de jovens, negros e pobres da 
periferia de São Paulo. Falam 
do racismo e do preconceito aos 
quais são subjugados, da bruta-
lidade da polícia, da miséria e 
do estereótipo que a sociedade 
lhes impõe.

Carandiru
‘Sobrevivendo no inferno/

Diário de um detento’, sucesso 
em todo território nacional, teve 
a letra produzida a partir de 
relatos cotidianos registrados 
em cadernos por um detento 
que presenciou o massacre 
de 111 presos no Carandiru. 
Segundo a pesquisadora, logo 
nos primeiros versos, a intenção 
era mostrar algo que escapava 
ao entendimento das pessoas: a 
vida carcerária. Uma realidade 
truculenta que não era retrata-
da pelos discursos ofi ciais dos 
governantes nem das mídias. 
Na opinião da psicanalista, “as 
imagens descritas nas músicas 
elevaram a experiência caótica 
da detenção a um patamar mí-
nimo de compreensão”.

Em um dos trechos da músi-
ca, a vida dos detentos é assim 

descrita: “…tem uma cela que 
se encontrava fechada desde 
terça-feira e ninguém aparecia 
por lá, tinha cheiro de morte e 
cheiro de pinho sol”…

A letra segue com a descrição 
do maior massacre já ocorrido 
nas detenções brasileiras. 
As brigas entre os presos do 
pavilhão 9, o desprezo do go-
verno em intervir para resolver 
pacifi camente o problema; e 
por fi m, a tragédia em si. “…o 
sistema não quis…cachorros 
assassinos… ratatatá! Sangue 
jorra como água do ouvido, da 
boca e do nariz. Morreu em 
cima do salmo 23. O senhor é 
meu pastor… perdoe o que o 
seu fi lho fez. Morreu sem padre, 
sem repórter e sem socorro…”.

Em primeira pessoa, a letra 
reproduziu o que certamente 
aconteceu no massacre do 
Carandiru, Casa de Detenção 
de São Paulo, dia 2 de outubro 
de 1992, onde oficialmente 
morreram 111 pessoas. “Sobre-
viventes afi rmam que o número 
foi superior”, fi naliza. A tese de 
doutorado ‘O jovem e o rap: 
ética e transmissão nas mar-
gens da cidade’ foi defendida 
no Departamento de Psicologia 
Clínica do IP, sob orientação de 
Miriam Debieux Rosa.

Marta Quaglia Cerruti:

o rap traz para perto o que a sociedade quer manter longe. 
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Possibilitar a autonomia ao se vestir para pessoas com defi ci-
ência, criar soluções que facilitem o dia a dia e oferecer maior 
variedade de roupas para este segmento, estimulando sua auto-
estima são alguns dos objetivos do Concurso de Moda Inclusiva, 
organizado pela Secretaria estadual dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência de São Paulo, que está em sua nona edição e com 
inscrições até o dia 15 deste mês (http://modainclusiva.

sedpcd.sp.gov.br/).
A coordenadora do concurso, Gabriela Sanches, explica que o 

certame surgiu como um incentivo para o desenvolvimento da 
moda inclusiva, que, para ela, pode aliar dois aspectos: a facili-
dade para vestir e atender o gosto da pessoa que está usando a 
peça de roupa. “[A moda inclusiva] é importante porque devolve 
a autoestima para quem se vê lesionado, se encontra em uma 
defi ciência no meio da vida ou para construir a imagem da pessoa 
que já nasceu com algum tipo de defi ciência”, disse.

Ela ressaltou que aquela pessoa acabava vestindo o que era 
mais fácil para a mãe, para o cuidador ou ela mesma colocar, 
como roupas mais largas, de tamanhos maiores. “As pessoas 
[defi cientes] têm que se adaptar à roupa que existe no mercado. 
Para não ter que costurar ou customizar, alguns preferem peças 
que já estejam prontas e sejam mais fáceis de vestir. E isso não 
necessariamente vai ao encontro do gosto pessoal. Então, a moda 
inclusiva vem para devolver esse poder de escolha”, acrescentou.

A discussão em torno da moda inclusiva ainda é muito incipien-
te e grandes magazines não incorporaram a demanda da moda 
inclusiva, o que levou à criação de algumas marcas exclusivas, 
que desenvolvem roupas funcionais especialmente para defi -
cientes, mas que estão preocupadas também com o design das 
peças. Para uma pessoa com defi ciência visual, por exemplo, é 
importante que a peça que ela pretende comprar tenha uma eti-
queta em braile com informações como tamanho e cor. Para um 
cadeirante, tecidos mais elásticos e zíperes laterais facilitariam 
na hora de se vestir sozinho.

“Falta a sensibilização de algumas marcas que já têm a sua 

O modelo e jornalista César Paranhos (ao centro) reduziu de 28 

para 5 minutos tempo para vestir uma calça jeans.

Pessoas têm o hábito de consumir cápsu-
las efervescentes para reposição do nutrien-
te em épocas de baixas temperatura como 
outono e inverno, porém não há evidência 
científi ca que comprove a prevenção

Com a queda na temperatura nos esta-
dos das regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
é comum que a população seja acometida 
por gripes e resfriados e para prevenção, 
muitos fazem uso diário de cápsulas efer-
vescentes de vitamina C, que são vendidas 
indiscriminadamente em farmácias e sem 
necessidade de prescrição médica.

Porém, não há evidência científica 
que comprove que o uso do nutriente 
previna o surgimento de infecções como 
gripe (incluindo o H1N1) e resfriados. O 
apontamento é da Sociedade Brasileira 

de Medicina de Família e Comunidade 
(SBMFC), a partir de revisão sistemáti-
ca do Cochrane Database of Systematic 
Reviews.

“Nos anos 70 passou a ser amplamen-
te divulgado que a vitamina C poderia 
prevenir ou até mesmo tratar resfriados, 
porém isso passou a ser questionado e 
mais estudado recentemente. Uma revisão 
sistemática da Cochrane que incluiu vários 
estudos comparativos, envolvendo mais 
de 11 mil pessoas concluiu que o efeito 
preventivo ou curativo da vitamina C não 
passa de um mito”, explica Rodrigo Lima, 
diretor de comunicação da SBMFC.

Com essa revisão foi constatado que os 
participantes que ingeriram pelo menos 
0,2 gramas de vitamina C por dia não 

tiveram modifi cação na incidência do 
resfriado, o que signifi ca que não é efi caz 
na prevenção da doença. Em outra abor-
dagem, pela mesma revisão, 31 estudos 
que somam mais de 9 mil participantes, 
constou que esse consumo infl uencia 
apenas em pequena redução da duração 
de sintomas de resfriados. 

O resultado dessas revisões, comenta 
Lima, indica que não houve efeito pre-
ventivo ou até uma amenização dos sin-
tomas, quando o resfriado acometeu os 
participantes do estudo. Dados indicam 
que o uso da vitamina C, mas no início do 
resfriado pode ser considerado útil, porém 
são necessários mais estudos que indicam 
que a vitamina C tenha algum benefício 
no tratamento da gripe e resfriado.

Moda inclusiva leva autonomia e 
autoestima a pessoas com defi ciência
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estrutura montada, ou seja, magazines ou lojas um pouco mais 
conhecidas, que entendam que a moda inclusiva é possível 
dentro da produção que a marca já tem. Adaptando poucas 
coisas na sua produção, você consegue atender uma pessoa 
com defi ciência. Que entendam que você está agregando um 
cliente, você não está deixando de atender quem você já aten-
dia”, avaliou Gabriela.

O modelo Thiago Cenjor, que é cadeirante, já desfi lou e foi 
mestre de cerimônia em edições anteriores do concurso, a 
moda inclusiva permite uma liberdade maior para as pessoas 
com defi ciência, porque é possível vestir uma roupa que ela 
goste e que consiga colocar sozinha. “Elas fi cam mais con-
tentes por terem essa independência e se olhar no espelho e 
falar “essa roupa que estou usando não é porque me deram 
para colocar e só ela me serve, e sim eu a escolhi e consigo 
colocá-la sozinha” (ABr).

Uso de vitamina C
não previne gripes e resfriados
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“Não existe, a rigor, como executar efi ciência 
energética em lugar nenhum do mundo sem uma 
grande soma de investimento”, afi rma Carlos 

Alexandre Pires, diretor do Departamento de Desenvol-
vimento Energético do Ministério de Minas e Energia. A 
regulação dá liberdade às empresas para escolherem os 
temas em que vão investir. Mas desde 2008, a Resolução 
Normativa nº 316 da Aneel permite que o governo ordene 
os investimentos por meio das chamadas estratégicas. 

“Quando o tema é muito relevante a gente acena para 
o mercado: 'Olha! O investimento nesse tema já está pré-
-aprovado', ou seja, já é caracterizado como investimento 
em efi ciência energética ou P&D”, diz o diretor da Aneel 
André Pepitone. Ao longo desses anos já foram realizadas 
21 chamadas estratégicas; a última delas com o armazena-
mento de energia como tema. 

O resultado desses investimentos é um estado de constan-
te transformação do setor, com a entrada de novas fontes 
de energia ou ainda o desen-
volvimento de soluções para 
demandas. “A gente tem um 
país que está com difi culda-
de orçamentária, e você ter 
disponível praticamente R$ 
1 bilhão para investimento 
nesse segmento [mostra que] 
tem recurso e tem iniciativa, 
ou seja, os agentes estão 
respondendo a contento 
com esses investimentos” 
diz André.

“Eficiência energética 
significa consumir menos 
energia para o mesmo nível 
de produção ou aumentar o 
nível de produção tendo o mesmo consumo de energia” 
explica o diretor do Ministério de Minas e Energia Carlos 
Alexandre. O governo brasileiro trabalha com esse entendi-
mento desde 1984, quando motivado pela crise do petróleo, 
criou o programa de etiquetagem e, em seguida, o Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

A experiência sobre o tema culminou na publicação 
do Plano Nacional de Efi ciência Energética, em 2011, no 
qual estão previstas as principais diretrizes para alcançar 
as metas do setor. “Do ponto de vista de política pública, 
o Plano Nacional foi bem-sucedido. Conseguimos que 
todos os ministérios pudessem executar suas políticas, 
tendo o Plano Nacional de Efi ciência Energética como um 

Pesquisa e desenvolvimento
são principais ferramentas
para efi ciência energética

O setor de Energia do Brasil deve investir, nos próximos 
12 meses, um montante de R$ 450 milhões em 
efi ciência energética e R$ 400 milhões em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), segundo dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os recursos são 
resultado da Lei 9.991, de 2000, que determina a 
aplicação de 1% da receita operacional líquida de todas 
as empresas do setor elétrico nessas áreas. No setor de 
distribuição, o valor é 0,9%, dividido em 0,5% em P&D e 
0,4% em efi ciência energética

O setor de Energia do Brasil deve investir, nos próximos 12 meses, um montante
de R$ 450 milhões em efi ciência energética.

D
iv

ul
ga

çã
o/

Ita
ip

u

Em relação à geração de eletricidade, as hidrelétricas são as principais forças, 
responsáveis por quase 65% da produção.
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norte”, acrescentou Carlos 
Alexandre.

Por outro lado, faltavam 
os recursos para que grande 
parte das ações fosse im-
plementada. Em 2016, no 
entanto, o problema foi so-
lucionado com a publicação 
da Lei 9.991. Com a norma, 
parte dos recursos destinados à efi ciência energética hoje 
também é direcionada ao Procel, que prevê ações de combate 
ao desperdício de energia elétrica e à redução do consumo. 

Segundo Carlos Alexandre, para o Ministério de Minas e 
Energia, a efi ciência energética pode ser dividida em dois 
componentes: um que demanda investimentos e outro que 
pode ser classifi cado de desperdício e, portanto, não requer 
investimentos. Este ano, o Comitê Gestor de Efi ciência 
Energética publicou o Plano de Aplicação de Recursos 
do Procel, que destina mais de R$ 107 milhões a projetos 

na área.

Energias 
renováveis 
e efi ciência 
energética são 
metas para o 
Brasil

Em meio a danos ambien-
tais cada vez mais aparentes 
no mundo, especialistas 
defendem o uso de energias 
renováveis para diminuir 
impactos como a emissão 

de gases de efeito estufa e o aquecimento global. Um dos 
meios para isso é a substituição do petróleo como elemento 
principal da matriz energética global por formas de maior 
efi ciência, como solar e eólica. 

Segundo o diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Energético do Ministério de Minas e Energia, Carlos Ale-
xandre Pires, essa é uma das principais linhas de investi-
mento do governo federal em geração de energia. O Brasil 
tem pouco mais de 40% de sua energia gerada por fontes 
renováveis. Em relação à geração de eletricidade, as hidre-
létricas são as principais forças, responsáveis por 64% da 
produção. No entanto, a matriz ainda pouco diversifi cada 
não garante segurança energética, resultando muitas vezes 

em problemas de abastecimento, como a crise enfrentada 
pelo Brasil em 2015.

O país ainda caminha lentamente para disseminação 
de fontes alternativas de energia, ao contrário de países 
da Europa como a Alemanha, onde a necessidade de 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o pou-
co potencial para gerar algumas energias renováveis 
levaram ao desenvolvimento de uma matriz renovável, 
como a fotovoltaica (solar) ou a eólica. 

Segundo Carlos Alexandre, essas são o futuro da 
geração de energia no mundo, e o Brasil também ca-
minha para expandi-las. “É aquela velha história de 
não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Em 
termos de administração e de operação de uma rede tão 
complexa como é a de energia, você precisa ter várias 
fontes ofertando em diversos momentos do dia e se 
complementando, quando necessário”, afirma.

A lógica da complementariedade seria parecida com a 
que já funciona hoje no sistema integrado: nos períodos 
de seca, em que as hidrelétricas operam com menos 
capacidade, a geração de eletricidade acaba sendo su-
plementada pelas termelétricas. A intenção é que cada 
vez mais as formas de energia renovável ganhem espaço.

Dados do Boletim de Capacidade Instalada de Geração 
Elétrica - Brasil e Mundo 2016, do Ministério de Minas 
e Energia, ainda não demonstram esse movimento. 
Embora 90% do total dos 9,5 GW de potência instalada 
tenham sido de fontes renováveis, as fontes hidráulica 
e de biomassa permanecem liderando essa expansão.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos 
Investidores em Autoprodução de Energia (Abiap), 
Mário Menel, embora o setor tenha um planejamento 
indicativo, é difícil controlar essa expansão, já que em 
um leilão prevalece a fonte que oferece o menor custo. 
Ele explica que a matriz elétrica brasileira comporta 
todas as fontes e tem bastante variedade, mas fatores 
como o baixo custo e facilidade de estocagem ainda 
favorecem as hidrelétricas.

“A melhor forma que nós temos de armazenar energia 
é nos reservatórios das hidrelétricas. Se eu tenho um 
vento favorável e estou gerando muita energia eólica, 
eu economizo água, então aumento o volume do reser-
vatório e estoco energia, praticamente dentro do meu 
reservatório. Enquanto parou o vento, eu libero essa 
água para produzir energia elétrica”, diz Menel.

Esse cenário, no entanto, também vem sofrendo 
mudanças devido a outros fatores como a questão 
ambiental, que limita cada vez mais a construção das 
hidrelétricas e também a seca severa que algumas 
regiões vêm sofrendo. “O Nordeste, por exemplo, que 
sofre com falta de água nos últimos dois, três anos, só 
não teve um racionamento na região graças à [energia] 
eólica que está fornecendo hoje cerca de 30% da ne-
cessidade da região.”

Para o Ministério de Minas e Energia, os principais 
desafios com a entrada dessas fontes são econômicos 
e operacionais. Carlos Alexandre explica que a questão 
das intermitências de fortes como a eólica, que não é 
gerada quando falta vento, e da solar, que também fica 
parada durante a noite, impactam diretamente no preço 
da energia elétrica ofertada. “Nosso Operador Nacional 
de Sistema precisa, a cada instante, balancear o quanto 
é demandado de energia e o quanto é despachado”.
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O desafi o de segurança 
da informação numa 
sociedade conectada 

pelas “coisas”

O surgimento acelerado 

de novas ferramentas 

e plataformas de 

internet desenham 

uma infraestrutura 

global e dinâmica 

de comunicação e 

ressignifi ca a ideia de 

vida em comunidade

Na atual era da sociedade 
conectada, o celular 
não se limita a fazer e 

receber ligações e mensagens 
de texto; o relógio de pulso 
faz muito mais do que marcar 
as horas; a televisão deixou 
de ser um simples objeto de 
entretenimento no meio da 
sala; e até os livros ganharam 
versões eletrônicas, mais leves 
e fáceis de transportar, com 
os tablets. 

A chamada era da Internet 
das Coisas (Internet of Things 
– IoT, em inglês) transforma 
o celular, o relógio, a TV em 
“coisas” que interagem e se 
comunicam entre si, tornando-
-os agentes ativos no mundo 
da informação e dos negócios. 
Mas, se por um lado, essa en-
grenagem em rede rompe, de 
forma positiva, as fronteiras de 
acesso remoto à informação, 
por outro, sinaliza desafi os no 
mundo real como, por exem-
plo, a gestão da segurança e 
da privacidade desses dados 
– pessoais e corporativos. 

Os recentes ataques virtuais 
que dissiparam softwares mali-
ciosos (wannacry) em mais de 
150 países, inclusive no Brasil, 
revelaram que, cada vez mais, 
companhias privadas multina-
cionais e empresas públicas 
precisam adotar medidas de 
proteções a crimes cibernéti-
cos. E uma delas é o seguro de 
cyber risks.  

Assunto relativamente novo 
no Brasil, o mercado começou 
a ter cobertura mais adequadas 
há cerca de cinco anos. Desde 
então, as modalidades de se-
guros cyber risks evoluíram 
tanto quanto as ferramentas 
e plataformas de armazena-
mento on-line de modo a cobrir 
diferentes tipos de crimes, in-
clusive o de ransomware – que 
aconteceram recentemente. 

No Brasil a demanda vem, 
principalmente, de empresas 
que têm uma densa base de 

dados de pessoas físicas para 
atendimento ao grande públi-
co. É o caso de empresas com 
redes de hospital, de hotéis, 
fi nanceiras, e-commerce etc.

Os seguros disponíveis no 
mercado brasileiro, princi-
palmente para pequenas e 
médias empresas, cobrem 
recomposição de dados e de 
software, danos causados a 
terceiros (exposição de in-
formações confi denciais que 
cause constrangimento moral 
ou material), despesas de 
contenção, de comunicação, 
lucros cessantes do segurado, 
despesa com custo de todo tipo 
de investigação forense.

Apesar de o Brasil estar entre 
as sete economias com maiores 
despesas de crimes ciberné-
ticos - atrás de países como 
Estados Unidos, Alemanha e 
China – e a demanda tenha 
dobrado nesses últimos anos, 
a contratação de seguros ainda 
esbarra numa questão cultural, 
na falta de informação e na 
ideia de que esse tipo de seguro 
é muito caro. Sobretudo nas 
pequenas e médias empresas 
que, muitas vezes, sem budget 
muito alto para investir em 
proteção com software mais 
sofi sticado, adquirem pacotes 
que não oferecem cobertura 
adequada.

O prêmio pago é proporcio-
nal ao tamanho do risco e varia 
de empresa para empresa. Na 
hora da contratação, são ava-
liadas três questões básicas: 
mercado que a empresa atua; 
tipo de sistema (base de infor-
mações) que a empresa tem; 
e de que forma esta empresa 
se protege (ferramenta de 
proteção ou histórico de riscos 
e eventos). 

Em geral, o mercado de 
seguros contra riscos ciberné-
ticos ainda tem de lidar com 
dificuldades diversas, mas, 
com certeza, a maior delas é 
a de derrubar os obstáculos 
culturais para, assim, aumen-
tar a contratação do serviço. 
Muito mais do que convencer 
clientes a investir em tecnolo-
gia, é preciso mostrar que este 
seguro garante a longevidade 
dos negócios e a segurança 
dos clientes.

(*) É Diretor da MDS Insure para o 
Rio de Janeiro e regiões Norte e 

Nordeste.

Thiago Tristão (*)

News@TI
Hitachi Data Systems é a vencedora do 
Prêmio efi nance 2017

@A Hitachi Data Systems(HDS), uma subsidiária da Hitachi, Ltd. 
(TSE:6501) é eleita a vencedora do Prêmio efi nance 2017, na 

categoria “Infra de Apoio ao Negócio” como resultado da parceria 
junto ao Banco de Brasília. O case “Alta Disponibilidade Ambiental 
Virtual com Storage Metro Cluster” foi contemplado como vencedor 
em meio a 300 projetos apresentados e reconhecido como responsável 
por efeitos positivos nos negócios da instituição fi nanceira. A ideia da 
premiação é destacar e contemplar os melhores projetos na área de 
TIC implantados em organizações fi nanceiras do Brasil. A Comissão 
Julgadora reconheceu a concepção, construção e implementação do 
projeto da Hitachi Data Systems como um exemplo de tecnologia 
voltada para a área fi nanceira que trouxe grandes impactos para a 
instituição no mercado brasileiro.

Catho tem economia de custos de TI

@Com a pluralidade da internet, plataformas tecnológicas vol-
tadas ao mercado de empregos, carreira e empregabilidade 

têm ganhado cada vez mais destaque. A Catho, por exemplo, faz 
a intermediação do contato entre trabalhadores em busca de uma 
vaga e empresas à procura de profi ssionais, e oferece serviços e 
recursos que podem auxiliar o profi ssional em diversas fases de sua 
carreira. Além disso, o site permite que novos assinantes façam um 
teste gratuito por sete dias. Com aproximadamente oito milhões de 
currículos cadastrados, o “classifi cado online de empregos”, como 
defi niu Eber Duarte, Diretor de TI da Catho, tem no escritório de 
Barueri, na Grande São Paulo, cerca de 830 funcionários. A empresa 
buscou a Brasoftware, uma das maiores e mais tradicionais parceiras 
da Microsoft no Brasil, para ajudá-los em um projeto de gestão de 
seus ativos, uma vez que a Catho fazia aquisições individualizadas 
de licenças de softwares (www.brasoftware.com.br). 

Salesforce anuncia acordo estratégico com 
Dell Technologies

@A Salesforce (NYSE: CRM), líder global em CRM, e a Dell Techno-
logies (NYSE: DVMT), acabam de anunciar um acordo estratégico 

de tecnologia. Estendendo a longa relação entre as duas empresas, 
a Dell Technologies ampliará o uso das aplicações da Salesforce em 
vendas, atendimento e marketing, líderes de mercado, e também da 
plataforma de CRM, que acaba de incorporar a Inteligência Artifi cial 
do Einstein. As soluções serão usadas por milhares de funcionários 
da Dell Technologies no mundo para aumentar o sucesso de seus 
clientes (http://www.salesforce.com/br).

O conceito chinês do O2O 
(online to offl ine) nada mais é 
do que a oferta de produtos ou 
serviços que o consumidor usa 
no mundo físico, mas que são 
comprados pela internet. Esse 
é um termo relativamente 
novo, mas que está crescendo 
rapidamente. De acordo com 
dados da Associação Brasileira 
de O2O, as empresas desse 
setor cresceram mais de 30% 
em 2016 em relação a 2015. Na China, o aumento chegou a 200% 
três anos atrás, o que mostra que o modelo de negócios está 
em grande ascensão e tem um enorme potencial.

Os aplicativos de serviços O2O, além de facilitar pagamentos, 
têm o objetivo de gerar uma experiência cada vez mais completa 
para os clientes, com foco em conveniência e rapidez. Quem 
imaginaria há alguns anos que seria possível chamar um táxi 
pelo celular ou comprar uma oferta de restaurante na hora do 
almoço e utilizá-la imediatamente, além de pagar a conta pelo 
próprio aplicativo? Hoje, estamos cada vez mais conectados 
e isso já se tornou realidade. Os smartphones viraram itens 
indispensáveis no nosso dia a dia e quem investe pesado em 
tecnologia tem um terreno fértil de negócios para explorar.

No Brasil, o Peixe Urbano foi uma das primeiras empresas 
a apostar nesse conceito quando, em 2010, lançou um serviço 
que divulgava pela internet uma oferta do mundo offl ine por 
dia. Em 2014, mudou seu modelo de negócios de compras cole-

tivas para uma Plataforma de 
Ofertas Locais, aumentando 
o número de ofertas dispo-
níveis para milhares, unindo 
ainda mais o mundo online 
ao offl ine. Outra ferramenta 
que a empresa adotou para 
disseminar o conceito O2O foi 
a geolocalização, que permite 
que a plataforma identifi que 
a localização do usuário por 
meio do GPS do smartphone 

e o conecte com as empresas parceiras mais próximas. Atual-
mente, as compras realizadas via aplicativo representam mais 
de 50% dos cupons que são utilizados no mesmo dia.

As empresas que já adotaram essa tendência certamente saí-
ram na frente. Para as que ainda pretendem trazer o O2O para o 
seu negócio, é necessário que possuam um aplicativo que suporte 
todas as suas demandas, para que os seus usuários tenham uma 
ótima experiência e para que o aplicativo seja lembrado, acima de 
tudo, como uma ferramenta útil para o dia a dia. Se o aplicativo 
não for robusto e não possuir boa interface e funcionalidade, 
os usuários irão baixá-lo e imediatamente deletá-lo, para dar 
espaço ao próximo app e não ocupar o armazenamento de seus 
smartphones. Pode soar clichê, mas em tempos efêmeros e 
dinâmicos, a primeira impressão é a que fi ca...

(Fonte: Alex Tabor é CEO e cofundador do Peixe Urbano,
maior plataforma de e-commerce local do Brasil).

O2O: o futuro para os negócios?

Fabio Burg (*)
 

Podemos curtir, compartilhar e expressar opiniões sobre os 
mais diversos assuntos e, em instantes, todos conhecem 
nossas preferências! Neste contexto, a infl uência digital 

em nossas vidas não chega a surpreender – exceto, talvez, pela 
rapidez com que a Web tem transformado os veículos de comu-
nicação tradicionais, como a televisão. 

 
Na busca pela representatividade de outrora e pela audiência 

que migra para o universo on-line, a TV, cada vez mais, encontra 
na Internet temas e personagens relevantes para atrair a atenção. 

Essa nova realidade que, de modo geral, tem alterado o jeito 
de fazer televisão, vem implementando não só uma mudança de 
patamar, mas de perspectiva a respeito do futuro da comunica-
ção. Isso porque, a Grande Rede alcançou o status de segundo 
meio mais abrangente no Brasil – precedida apenas pela TV. E 
é improvável, hoje em dia, que esses dois veículos deixem de 
assimilar seus conteúdos, pois muito do que é criado para um, é 
cocriado pelo outro. Na publicidade não é diferente!

 
Análises mais recentes apontam que cerca de 50% do mer-

cado internacional já utiliza a plataforma digital em associação 
com a televisão. Essa junção tem permitido alcançar o público 
certo, no momento ideal, sobretudo por dar voz às minorias. Ao 
dialogar com a diversidade, as marcas mostram disposição em 
se aproximar de pessoas de origens, biotipos, escolaridade e 
classes sociais diferentes. E, quase que instantaneamente, essa 
comunicação mais verdadeira, pensada e elaborada para os dois 
canais leva as pessoas a se identifi carem com o conteúdo. Ou 
seja, a abordagem escolhida é que determina o engajamento ou 
não do consumidor nas ações publicitárias. 

Tendência no mercado publicitário: 
associação da tv com a internet

Com apenas um clique, interagimos e temos o mundo na palma da mão

 
Com a Onodera Estética, por exemplo, criamos um manifesto da 

beleza no ano passado para celebrar a força e a beleza da mulher 
brasileira. Com o mote ‘tudo o que te faz linda’, a campanha foi 
veiculada na televisão e contou com ativações nas mídias sociais. 
Além de ressaltar o DNA da marca, a iniciativa mostrou que é 
possível se sentir bem consigo mesma, ser confi ante e feliz inde-
pendentemente das curvas de seu corpo. Com isso, a Onodera 
ganhou ainda mais a admiração e o reconhecimento do público.

 
Para obter ganhos signifi cativos em termos de imagem – e 

de negócio –, as marcas devem se expressar de forma assertiva 
nos dois veículos, fazendo com que o público se identifi que com 
os propósitos delas. Entender o que o seu cliente pensa, deseja 
e consome, inclusive nos meios de comunicação, é primordial 
para tal objetivo. Esse consumidor que prefere o on-line, busca 
novidade e sabe utilizar muito bem a Web para se fazer ouvir e 
para engajar as pessoas que pensam de forma semelhante a dele. 

 
Em outras palavras, as campanhas publicitárias devem acom-

panhar essa movimentação para ganhar buzz, sem dar brechas 
para a concorrência. É o caso da TV paga que, diante do cená-
rio econômico favorável de anos atrás, alavancou o número de 
assinantes com a oferta de combos com televisão, telefone e 
Internet, chegando a quase 20 milhões de domicílios, segundo 
a ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura). Hoje, 
porém, o momento econômico mudou e é necessário colocar em 
prática ações que despertem a empatia por um produto, causa 
ou tema para receber o engajamento almejado e converter isso 
em negócios.

 
Estamos apenas no começo desse grande mercado de infi nitas 

e novas possibilidades, mas tudo converge para um único cami-
nho que passa, necessariamente, pelo meio digital. Ao associar 
a televisão com o universo on-line, as marcas se aproximam de 
seus consumidores quase que em tempo real, geram mais buzz 
por meio da propaganda nos dois canais e desperdiçam menos 
verbas com ações que já não conversam com o público-alvo. 
Essa é a tendência do mercado publicitário, e esse caminho já 
não tem mais volta!

 
(*) É fundador e CEO do Grupo RÁI (http://www.rai.com.br).

Relatório encomendado pela McAfee quantifi ca o impacto do tempo 
nos custos de quebra de sigilo de dados e ataques de interrupção

Uma nova análise do Aberdeen Group, 
com base em dados fornecidos pela 
Verizon, oferece novas evidências que 
quantifi cam o custo do tempo em dois 
tipos de incidente diferentes: compro-
metimentos de dados e interrupção sus-
tentada na disponibilidade dos serviços. 
Essas conclusões acentuam a urgência 
que os agentes de segurança cibernética 
têm para minimizar a detecção e o tempo 
de contenção. 

De acordo com o relatório da Aber-
deen encomendado pela McAfee, Cy-
bersecurity: For Defenders, It’s About 
Time (Segurança Cibernética: para os 
defensores, é uma questão de tempo), 
o impacto de uma quebra de sigilo de 
dados nos negócios é maior no início 
da exploração, quando os registros 
são comprometidos. Faz sentido, pois 
os atacantes querem entrar e sair com 
as mercadorias (seus dados) no menor 
tempo possível. A maioria dos agentes 
está agindo somente após o ataque, 
quando a maior parte dos danos já foi 
feita. Para ler o relatório completo, 
acesse https://mcafee.ly/2r0VNBq. 
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Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
determinada a sua Intimação Da Penhora, por Edital, dos direitos que a executada, Sra. Celia dos
Santos Kishibe, CPF nº 047.795.538-06, RG nº 13.818.357-0, possui sobre o imóvel objeto da
matrícula 34.175, lote 26 da Quadra “NX” do loteamento denominado “Ninho Verde Gleba II”, situado
no Município Pardinho, Comarca de Botucatu, assim descrito: mede 10,00 metros de frente para a
Rua 150; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 46,00 metros, confrontando com o
lote 25; do lado esquerdo mede 53,00 metros, confrontando com os lotes 27,28, 29 e parte do lote 30; e
nos fundos mede 17,00 metros e confronta com o lote 01, encerrando a área de 602m2. Da qual foi
nomeada depositária, a Sra. Celia dos Santos Kishibe, CPF nº 047.795.538-06, RG nº 13.818.357-0.
O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa
autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes.
Nada mais. Lido e achado conforme segue devidamente assinado. Para que, no prazo de 15 dias,
apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de novembro de 2016.                                   (06 e 07)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0700532-38.2012.8. 26 .0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joelma Da Cruz Silveira, Rua Armando Guzzi,
166, casa 01, Vila Cavaton - CEP 02962-140, São Paulo-SP, CPF 157.605.478-01, RG 245103831,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social
Camiliana, para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.765,71 que deverá ser atualizado até a data
do efetivo pagamento sob pena de multa de 10% (art. 513, §2º, IV do NCPC. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente 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 março de 2017.                            (06 e 07)

Processo 1019955-69.2014.8.26.0564 Procedimento Comum Locação de Imóvel Wilson Rubens
Andreoni Ronaldo Vaz de Oliveira - Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019955-
69.2014.8.26.0564 O(A) Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da
Comarca de São Bernardo do Campo -S/P, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO VAZ
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, analista de RH, portador da Cédula de Identidade RG nº
26.632.166-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.579.788-33, que lhe foi proposta uma ação de Despejo
Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de WILSON RUBENS ANDREONI,
brasileiro, médico, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1.419.026 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 008.413.318-04, objetivando a cobrança de R$ 33.621,72, Unidade 51 Do Edifício
Porto Seguro, Situado Na Rua Amparo, 277, Aptº 51, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP, CEP
09751-350 , devidamente corrigido, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios. 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, 20 dias contados da primeira publicação, apresente
resposta ou purgue a mora. 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            (06 e 07)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: WATSON BARBOSA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/07/1959, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deraldo Lopes Filho e de Eurides Barbosa Lopes. A pre-
tendente: MARTA MARIA LUCAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Belo Jardim, PE, no dia 02/10/1969, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Lucas da Silva e de Maria Bernardo da Silva.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA BATISTA MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
cortador, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/08/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Melo e de Cledionice Aparecida de Souza. 
A pretendente: FLÁVIA BARBOZA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 08/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lidionor Ramos Pereira e de Zelete Izidio Barboza.

O pretendente: ELISEU CAMILO DE ALMEIDA CAMPOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/04/1997, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Almeida Campos e de 
Fatima Rosaria Camilo. A pretendente: JOSIANE NATALI LUCAS DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/12/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lucas da Silva e 
de Maria Aparecida da Silva Oliveira.

O pretendente: TONY CESAR PEREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia 03/06/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Sousa e de Terezinha Pereira 
de Sousa. A pretendente: DENISE APARECIDA LISBOA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Suzano, SP, no dia 26/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernando Lisboa e de Genilda Aparecida Lisboa.

O pretendente: HELIO TEIXEIRA ROSA, estado civil viúvo, profi ssão varredor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 20/02/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Otacilio Teixeira Rosa e de Marinalva Jesus Teixeira Rosa. A pretendente: 
KARLA PATRICIA DE OLIVEIRA VAZ, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 23/08/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orlando Vaz e de Odette de Oliveira Vaz.

O pretendente: MARCOS VALENTIN, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia 08/05/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Valentin Filho e de Alzira dos Santos Valentin. A pretendente: DEBORA 
MODESTA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 25/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Linaldo 
Jose de Melo e de Eleni Modesta de Melo.

O pretendente: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/12/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo dos Santos e de Ester Moreira dos Santos. A 
pretendente: BEATRIZ SANTIAGO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 11/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronnie Peterson Fernandes de Sousa e de Paula Santiago da Silva.

O pretendente: WAGNER PAZ SALVATO, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia 28/02/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marisa Benedito Paz Salvato. A pretendente: GLEIDE SANTOS 
PONTE, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Espinosa, MG, no 
dia 26/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesulindo 
Ledo da Ponte e de Juvenita dos Santos Ponte.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de açougue, nascido em Limeira, SP, no dia 24/05/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva e de Teresinha Fascion da Silva. A pre-
tendente: VALDIRENE DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão camareira, 
nascida em União dos Palmares, AL, no dia 10/06/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Rodrigues da Silva e de Maria Julia de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão consultor tecnico, nascido em Guarulhos, SP, no dia 16/05/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otávio Ribeiro dos Santos e de Carmen 
Lúcia Simplicio de Souza. A pretendente: MIRIAN ARAUJO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 06/05/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio da Silva e de Shirley Araujo de Andrade Silva.

O pretendente: FLORIANO GUTARDO DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/07/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Gutardo de Brito e de Joana da Mota 
Brito. A pretendente: ELIENAI FERREIRA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão 
corretora de seguros, nascida em Itabuna, BA, no dia 11/06/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival de Jesus e de Idalina Ferreira de Jesus.

O pretendente: GLAUDSON LUZ DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 05/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jayro de Carvalho e de Eglei Maria da Luz. A pretendente: JENNIFER 
KELLY SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 31/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rubens Francisco da Silva e de Maria de Fátima Nascimento dos Santos.

O pretendente: LANDRY TAGUITO KEABOU, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
de empilhadeira, nascido em Douala - País de Camarões, no dia 13/05/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Keabou Maurice Poligam e de Youdio 
Françoise. A pretendente: CELIA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Camacan, BA, no dia 20/05/1974, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luzia Maria de Jesus.

O pretendente: CARLOS EDUARDO NAPOLEÃO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão teleoperador, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/07/1982, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esmael Napoleão da Silva e de Claudete 
de Macedo Silva. A pretendente: DOMENICA CORRÊA LEME DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão teleoperadora, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/07/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Antonio Leme da Silva e de 
Berenice Francisca Corrêa da Silva.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/03/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ferreira de Souza e de Neuma 
Sueli Pereira de Souza. A pretendente: ELISÂNGELA APARECIDA DIAS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/08/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Celso dos Santos 
e de Aurea Lucia Dias dos Santos.

O pretendente: CARLOS FELIPE PHILIPPSON QUINTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/03/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aniano Cerveira Quintas Neto e de Rita Philippson 
Quintas. A pretendente: BEATRIZ APARECIDA TASCHIN, estado civil solteira, profi ssão 
supervisora de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/12/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Taschin e de Marlene Aparecida Taschin.

O pretendente: FLÁVIO LAURENTINO, estado civil divorciado, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 02/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severina Laurentino. A pretendente: CARLA APARECIDA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão berçarista, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/04/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo de Oliveira Santos 
e de Lourdes Casqueira Santos.

O pretendente: JOSÉ EDIVAN DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em Itaguá, CE, no dia 01/04/1967, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose da Silva e de Maria Jose de Menezes. A pretendente: 
MARIA CÉLIA MENESES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão overloquista, 
nascida em Nossa Senhora das Dores, SE, no dia 29/09/1963, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos e de Gizelia Meneses dos Santos.

O pretendente: REINALDO DE ANDRADE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/02/1995, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto dos Santos Souza e de Marcia de 
Andrade Mendes. A pretendente: TATIANA ANDRESSA RIBEIRO SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia 12/01/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Márcio de Jesus Souza e de Silvana 
Dias Ribeiro Souza.

O pretendente: JOSÉ RAFAEL NUNES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em Atibaia, SP, no dia 21/05/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Gonçalves e de Josilene Aparecida 
Nunes. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS BORGES, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/11/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Rui Silva Borges e de Joselma Borges dos Santos.

O pretendente: EDSON ZACARIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão opera-
dor de maquinas, nascido em Porecatu, PR, no dia 14/10/1968, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Zacarias da Silva e de Brigida da Silva. A 
pretendente: MAGDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 28/03/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Justino Claudino da Silva e de Rosa Maria da Silva.

O pretendente: ROQUE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Mairi, BA, no dia 16/08/1969, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Laurindo Amâncio da Silva e de Edinalva Soares de Oliveira. A pretendente: 
LUIZETE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mairi, 
BA, no dia 23/11/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Celestino Amâncio da Silva e de Josefa Alves dos Santos.

O pretendente: ALEKSANDER SEVERINO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/05/1978, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Severino Rocha e de Maria de Fátima Rocha. 
A pretendente: ALINE WERNER, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 30/01/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Otto Werner e de Alzira Ribeiro de Barros Werner.

O pretendente: DIOGO FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cleusita Ferreira Silva. A pretendente: THAIS CAROLINE FELIX DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 20/01/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Patricia Felix da Silva.

O pretendente: CLAUDIO OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 17/11/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jesuino Nunes Pereira e de Enidia Francisca de Oliveira Pereira. A 
pretendente: REGIANE MIRANDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/01/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Lima e de Edinalva Miranda 
Quinteiro de Lima.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS FIGUEREDO, estado civil solteiro, profi ssão 
body percing, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/01/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Ismael Andrade Figueredo e de Hilda dos Santos 
Figueredo. A pretendente: ÁGATHA LAURA MEDINA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Suzano, SP, no dia 19/02/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ledilson Ferreira de Lima e de Darli Medina.

O pretendente: ANDERSON CARLOS DOS SANTOS LOBO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/04/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira Lobo e de Maria 
Dulcinete dos Santos Serra. A pretendente: NATHALIA REGINA ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/01/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia Regina Alves.

O pretendente: THIAGO APARECIDO MARTINS GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudnate geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 23/05/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Gonçalves e de Maria 
Auxiliadora Martins Gonçalves. A pretendente: THAYNARA DE FATIMA MUNIZ, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 29/05/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosinete Ferreira Muniz.

O pretendente: GUILHERME COSTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/03/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Laercio dos Santos e de Angela Alves Costa dos 
Santos. A pretendente: THAÍS CAROLINE SIMÕES SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
fotografa, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/07/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Ferreira Silva e de Cleide Simões.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO FELIPPE, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 15/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Clovis Augusto Felippe e de Creusa Aparecida Paixão Felippe. A pretendente: 
FRANCIELLY SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 01/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Joaquim da Silva e de Magali Rosani Pereira dos Santos.

O pretendente: ROBSON TERUHICO ARITA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/07/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Minoru Arita e de Aheco Arita. A pretendente: JÉSSICA 
MISSUE IKEJIMA MATOS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 07/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Iranilson da Silva Matos e de Claudia Ramos Ikejima Matos.

O pretendente: LEONARDO CUSTODIO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão separador, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/04/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Ribeiro da Silva e de Katia Custodio da 
Silva. A pretendente: PRISCILA VALESCA SILVA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/01/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Palo, SP, fi lha de Valdizar Avilar de Freitas e 
de Cleonice de Oliveira Silva.

O pretendente: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/09/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José João dos Santos e de Luci Pereira dos Santos. A pretendente: 
JÉSSICA PAUFERRO DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 08/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ataide Alves dos Reis e de Jaciara Pauferro dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 14/10/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Roberto dos Santos e de Claudia Regina Silva dos Santos. A preten-
dente: VITORIA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 20/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vailton Rocha Silva e de Vanir Ferreira da Silva.

O pretendente: LEANDRO JESUS FELIX DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vidraceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/01/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evandro Felix de Oliveira e de Lidia de Jesus Oliveira. 
A pretendente: BRUNA DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Diadema, SP, no dia 30/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elmir Domingos da Silva e de Rozileide Maria Domingos da Silva.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/09/1971, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Iraci Josefa da Silva. A pretendente: PATRÍCIA DIAS DAMASCENO, 
estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/12/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel Leocadio Damasceno 
e de Sueli Dias Damasceno.

O pretendente: ANDRE LUIS LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/07/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Oliveira dos Santos e de Elaine Lima dos 
Santos. A pretendente: DANIELA DIAS DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/05/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Carvalho e de Maria Perpetua Dias de Carvalho.

O pretendente: WELLINGTON GUEDES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia 25/10/1977, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Freitas de Araujo e de Maria das 
Neves Guedes. A pretendente: MICHELLE SANT'ANNA CINTRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/09/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo de Paula Cintra e 
de Odilia de Oliveira Sant'Anna.

O pretendente: LUIS RICARDO MOURA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/04/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Silva de Oliveira e de Josefi na Maria Moura 
Oliveira. A pretendente: JENNIFER DE ALMEIDA FIGUEIREDO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/06/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Guidotti Figueiredo e de Valeria de Almeida.

O pretendente: MELQUISEDEC DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Miguel do Campos, AL, no dia 17/07/1977, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José do Nascimento e de Rosália 
Ferreira do Nascimento. A pretendente: BRUNA DE SANTANA ARDIGUEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão bordadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/08/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Adilson Gonçalves Ardigueiro e 
de Vera Lucia de Santana Ardigueiro.

O pretendente: RONALDO PINTO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão agente 
escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/05/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Humberto Nunes de Carvalho e de Hortencia Pinto 
Carvalho. A pretendente: TATIANE REGINA LOURENÇO, estado civil solteira, profi ssão 
escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia 24/09/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Lourenço e de Iracy Ferreira da Cunha Lourenço.

O pretendente: BRUNO PEREIRA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 26/05/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Moises Barroso Garcia e de Valquiria Pereira Rocha da Silva. 
A pretendente: KATTY PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira da Silva e de Rejane Alves da Silva.

O pretendente: RONIVAL BARROS RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em União dos Palmares, AL, no dia 24/09/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Soares Rodrigues e de Rosa Maria Barros 
Rodrigues. A pretendente: GILVANI CIRINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Ibateguara, AL, no dia 10/12/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cirino da Silva e de Cícera Possidonio da Silva.

O pretendente: DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA FONTES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/05/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Augusto de Asevedo Fontes e de Telma Regina 
de Almeida. A pretendente: PAMELA PAULA INVERNIZZI GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/06/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altair Gomes e de Simone Cristina Invernizzi Sousa.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE VITORINO, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Belo Horizonte, MG, no dia 18/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jurandyr Vitorino e de Maria Regina Zeferino Vitorino. A preten-
dente: THAISA CAVALCANTE DANTAS, estado civil divorciada, profi ssão analista de 
seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/03/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizeti Bento Dantas e de Ivaneide Cavalcante Dantas.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO CARLOS CORRÊA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de projetos, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, no dia 20 de 
outubro de 1976, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Carlos Corrêa e de Edinalva Lima Corrêa. A pretendente: FLÁVIA PESTANA GOMES, 
estado civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida em Santos - SP, no dia 06 
de dezembro de 1978, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José 
Gomes Anjo e de Lucinda Pestana Gomes.

O pretendente: GABRIEL JORGE GOMES, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Liberdade) SP, no dia 16 de outubro de 1991, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Simone Jorge Gomes. A 
pretendente: RUBIA TAVARES MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão executiva 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 29 de agosto de 1986, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Clervalter Martins e de Rosangela 
Tavares de Campos Martins.

O pretendente: FABIO CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de 
eventos, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 12 de janeiro de 
1978, residente e domiciliado no Conjunto Habitacional Barreira Grande, São Paulo - 
SP, fi lho de Saulo Cordeiro e de Desolina Anibal Cordeiro. A pretendente: PATRÍCIA 
CORREIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão podologa, nascida em Santo André 
(Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 24 de abril de 1988, residente e domiciliada no 
Conjunto Habitacional Barreira Grande, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Correia de 
Lima e de Neide Aparecida de Lima.

A pretendente: MARIANA DE MELO ANGEIRAS, estado civil solteira, profi ssão 
universitária, nascida em Recife (Registrada em Pina - Boa Viagem, 11ª Zona de Recife) 
PE, no dia 28 de outubro de 1996, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo 
- SP, fi lha de José Dilermando de Azevedo Angeiras e de Tereza Mônica Freitas de 
Melo. A pretendente: MAYARA NIEDJA DE ARAÚJO E ARAÚJO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida em Afogados da Ingazeira - PE, no dia 24 de 
novembro de 1989, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de 
Maurício Vitoriano de Araújo e de Nazidir Braz de Araújo.

O pretendente: DIEGO DOMINGUES PIROUPO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo (Registrado em Penha de França) SP, no dia 04 
de setembro de 1990, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Marcio Piroupo e de Elizabeth Domingues de Souza Santos. A pretendente: NATÁLIE 
FRANÇA COUTO JUNQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 10 de julho de 1981, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Izac Junqueira Filho e de Eliana França 
Couto Junqueira.

O pretendente: DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 23 de 
dezembro de 1979, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Oliveira dos Santos e de Lucilia Oliveira dos Santos. A pretendente: MARIA 
LUCELIA NUNES DE MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Barueri (Registrada em Aldeia) SP, no dia 08 de setembro de 1977, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Nilton Nunes de Medeiros e de 
Maria de Fatima da Silva Medeiros.

O pretendente: CAUÊ CARRION CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 24 de outubro de 
1993, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Aparecida 
Carvalho e de Elisabete Carrion Carvalho. A pretendente: LETICIA DA SILVA BATISTA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Caetano do Sul - SP 
(Registrada na Vila Prudente, São Paulo - SP), no dia 05 de agosto de 1996, residente 
e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Evangelista Batista e de Maria 
Cicera da Silva Batista.

O pretendente: JÚLIO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalúgico, 
nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 17 de dezembro de 1983, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Silvestre da 
Silva e de Fatima dos Santos Silva. A pretendente: DAYANA DE JESUS SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São Paulo (Registrada no 
Belenzinho) SP, no dia 14 de outubro de 1987, residente e domiciliada na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lha de Zeferino Aparecido da Silva e de Rosilene de Jesus Duarte.

O pretendente: CONRADO VAMPRÉ ALEGRO, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 02 de agosto 
de 1991, residente e domiciliado na Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Helio Fernando 
Alegro Junior e de Christina Imperatriz Vampré Alegro. A pretendente: MARIANA DO 
AMARAL, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo (Registrada 
em Indianópolis) SP, no dia 08 de janeiro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Walter do Amaral Sobrinho e de Tereza Cristina Nesi do Amaral.

O pretendente: FLÁVIO HENRIQUE SINKUS, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 17 de junho de 1984, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Sinkus e 
de Vera Lucia Ribeiro Conceição Sinkus. A pretendente: ALESSANDRA DE OLIVEIRA 
BARROS, estado civil solteira, profi ssão fotógrafo, nascida em São Paulo (Registrada 
no Belenzinho) SP, no dia 30 de março de 1980, residente e domiciliada na Vila Regente 
Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Justino de Barros e de Cleusa Maria de Oliveira 
Barros.

O pretendente: SANDRO KIYAN MIYAHIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
fonoaudiólogo, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 12 de 
setembro de 1985, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho 
de Rogerio Eijo Miyahira e de Alice Hatsuko Kiyan Miyahira. A pretendente: SONIA 
MIKA ITOKAZU, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Matilde) SP, no dia 27 de fevereiro de 1981, residente e domiciliada 
no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de Yoshinori Itokazu e de Olinda Emiko 
Nakazone Itokazu.

O pretendente: ALMIR SANTIAGO DE PAULO, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo 
em radiologia, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 30 de novembro 
de 1981, residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Marinho de Paulo e de Ledi Santiago de Paulo. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 12 de abril de 1984, residente e domiciliada na Vila Nova York, São 
Paulo - SP, fi lha de José dos Santos e de Valdelice Salviano dos Santos.

O pretendente: FERNANDO MANOEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 18 de fevereiro 
de 1973, residente e domiciliado no Jardim Novo Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Gabriel dos Santos e de Maria Euza dos Santos. A pretendente: REGINA TADEU 
CONSELHEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada 
no Alto da Mooca) SP, no dia 06 de julho de 1964, residente e domiciliada na Vila 
Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Conselheiro e de Aurora Torres Conselheiro.

O pretendente: CYPRIAN RAY OKORIE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Lagos, Nigéria, no dia 18 de novembro de 1982, residente e domiciliado 
na Vila Azevedo, São Paulo - SP, fi lho de Raymond Okorie e de Benedith Okorie. A 
pretendente: IRISVÂNIA MELO DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Bacabal - MA, no dia 04 de setembro de 1985, residente e domiciliada na 
Vila Azevedo, São Paulo - SP, fi lha de Valdener Cardoso de Araujo e de Maria Eunice 
Santos Melo.

O pretendente: LEANDRO DA CONCEIÇÃO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Santo André (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 25 de 
agosto de 1981, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de 
Vagner Aparecido Soares e de Jurema das Dores da Conceição. A pretendente: BRUNA 
CECÍLIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cabeleireiro, nascida 
em São Paulo (Registrada no Ipiranga) SP, no dia 26 de março de 1990, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Simone Cecilia da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GERSON BRUNO SILVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão garçon, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 29 de 
abril de 1992, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Bernardino do Nascimento e de Maria de Jesus Silveira. A convivente: 
MARTA CARLOS MAMEDIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 11 de 
agosto de 1987, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Mamedio dos Santos e de Iraildes Carlos da Silva dos Santos. 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: LEONARDO MARQUES LUCIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de operações, nascido em São Paulo (Registrado no 1º Subdistrito de Guarulhos 
- SP), no dia 27 de junho de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdir Guedes Luciano e de Zenir Salete Marques Luciano. A convivente: 
NATALIA MONTEIRO DE LUCAS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo (Registrada no Cangaíba) SP, no dia 01 de maio de 1989, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Afonso de Lucas e de Meire 
Monteiro de Lucas. 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

Continua

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

Página 11São Paulo, quarta-feira, 07 de junho de 2017

        

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:

CARLOS ALBERTO DE AMORIM, estado civil viúvo, profi ssão despachante, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil 
novecentos e sessenta e um (23/04/1961), residente e domiciliado Rua Joaquim de 
Lacerda, 108, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Batista de Amorim e de Henriqueta Josefa de Amorim. LUCINETE TAVARES DA 
CRUZ, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Caculé, Estado da Bahia 
(CN:LV.A-035.FLS.273-CACULÉ/BA), Caculé, BA no dia seis de novembro de mil nove-
centos e sessenta e seis (06/11/1966), residente e domiciliada Rua Joaquim de Lacerda, 
108, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves 
da Cruz e de Maria Tavares dos Santos Cruz.

ARNALDO BRANDÃO ALVES GOMES, estado civil divorciado, profi ssão ourives, nascido 
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia treze de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e sete (13/10/1957), residente e domiciliado Avenida David 
Domingues Ferreira, 1392, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Alves 
Gomes e de Juracy Brandão Alves Gomes. SHIRLEY TORRES, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia dez de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (10/09/1969), residente e 
domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 1392, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanderlei Torres Vera e de Ivone Maria Filip Torres.

INACIO GOMES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco, Brejo da Madre de Deus, PE 
no dia cinco de agosto de mil novecentos e quarenta e cinco (05/08/1945), residente e 
domiciliado Rua Luís Alberto Leite Mascarenhas, 333, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sabino Gomes do Nascimento e de Maria do Carmo do Nascimento. 
MARINA LEONARDO CHAVES, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em 
Canafi stula, Município de Jucás, Estado do Ceará, Jucás, CE no dia dezoito de junho de 
mil novecentos e cinquenta e seis (18/06/1956), residente e domiciliada Avenida Portão 
do Honda, s/nº, Jardim Alterópolis, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, fi lha de Francisco 
Leonardo Chaves e de Maria Etelvina de Souza. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Suzano, neste Estado.

ABRAÃO ANDRADE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em Itapitanga, Estado da Bahia, Itapitanga, BA no dia seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e sete (06/07/1987), residente e domiciliado Rua Sapupira, 248, Jardim Pedro 
José Nunes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Evangelista dos Santos e de 
Carmosina Andrade dos Santos. TANIA VASCONCELOS BRAGA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (24/01/1969), residente e domiciliada 
Rua Amanari, 95, A, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Haroldo Lopes Braga e de Cileia Vasconcelos Braga.

EGON CARDOSO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/108.FLS.139-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa (27/05/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Edmea Roland Barreiros, 74, Vila Corberi, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ezequias Cardoso da Silva Santos e de Leila Maria de Jesus Santos. 
MARIANA NEVES GOIS PINTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.247V MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (18/12/1992), residente 
e domiciliada Rua Aramar, 90, casa 03, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Januario de Gois Pinto e de Ivone Aparecida Neves.

CARLOS EDUARDO FARIAS MAGIEZI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/027.FLS.102 DIADEMA/SP), Diadema, 
SP no dia nove de março de mil novecentos e setenta e nove (09/03/1979), residente 
e domiciliado Rua Fascinação, 25, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Israel Magiezi e de Devaneide Farias Magiezi. ROSANGELA 
ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão professora de educação física, 
nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.152-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(27/06/1986), residente e domiciliada Rua Fascinação, 25, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Alves de Sousa e de 
Francisca Alves de Sousa.

JOSÉ ROBERTO DO PRADO, estado civil viúvo, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecen-
tos e cinquenta e sete (24/03/1957), residente e domiciliado Rua Bignônia, 80, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio do Prado e de Maria 
Gracieta do Prado. CLEONICE VIEIRA FIRMINO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil 
novecentos e cinquenta e um (03/02/1951), residente e domiciliada Rua Bignônia, 
80, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Firmino Filho e de 
Vicentina Vieira Firmino.

ANGELO BERNAK DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/052.FLS.064V-MOGI DAS CRUZES/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/01/1987), residente e domiciliado Rua Santa Cruz do Piauí, 249, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz de Oliveira e de Luzia Bernak de Oliveira. HIVINY DE 
ATAIDES RAQUEL, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Londrina, 
Estado do Paraná (CN:LV.A/009.FLS.090 IBIPORÃ/PR), Londrina, PR no dia cinco de 
março de mil novecentos e oitenta e oito (05/03/1988), residente e domiciliada Rua Santa 
Cruz do Piauí, 249, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilson Raquel e de Magda 
Alves de Ataides Raquel.

LUIZ HENRIQUE GUTIERREZ, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/230.FLS.225-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(09/12/1991), residente e domiciliado Rua Imbaçal, 597, fundos, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Gutierrez e de Maria 
Cristina do Nascimento Gutierrez. KELLY KAROLINE CORREA DE PAIVA, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/244.FLS.197V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (27/10/1995), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 597, fundos, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Américo de 
Paiva e de Regina Aparecida Correa.

ALEXANDRE SANGRIOLI, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-61,FLS.255-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e setenta e três (12/01/1973), residente e domiciliado Rua 
Professor Brito Machado, 1608, casa 02, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo Sangrioli Filho e de Antonia de Lourdes Aragão Sangrioli. LUCIENE 
MARIA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão segurança patrimonial, nascida 
em Arapiraca, Estado de Alagoas, Arapiraca, AL no dia primeiro de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (01/10/1977), residente e domiciliada Rua Professor 
Brito Machado, 1608, casa 02, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Francisco Pereira e de Maria Francisca da Conceição.

DANILO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de contabilidade, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (16/02/1995), residente e domiciliado Rua Arte do Sol, 16, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Oliveira da Silva 
e de Rosemeire Soares Oliveira da Silva. KAREN CHRISTINE ALVES DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Pirituba, neste Estado, São Paulo, 
SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (15/09/1996), residente 
e domiciliada Rua Nito Sona, 32, Jundiapeba, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das 
Cruzes, SP, fi lha de Luís Lopes de Lima e de Zenaide Alves dos Santos. Cópia Enviada 
pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Jundiapeba - Mogi das 
Cruzes, neste Estado.

DAVID WILLIAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.153V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), residente e 
domiciliado Rua Flor da Esperança, 627, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Lucrecia Gomes da Silva. RAQUEL PEREIRA DO CARMO, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/128.FLS.205-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (17/12/1994), residente e domiciliada Avenida Caititu, 2323, casa 08, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Pereira do Carmo e de Maria Sileide da Silva.

FRANCISCO SACRAMENTO TEODORO, estado civil divorciado, profi ssão consultor imo-
biliário, nascido em Queimadas, Estado da Bahia, Queimadas, BA no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e setenta e três (12/12/1973), residente e domiciliado Estrada Itaquera 
Guaianazes, 93, casa B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Joaquim Teodoro Neto e de Izabel Sena do Sacramento. JANETE BATISTA DO NASCIMEN-
TO, estado civil divorciada, profi ssão assistente social, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e setenta e oito (01/07/1978), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 93, casa B, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira do Nascimento e de Josefa Batista do Nascimento.

ROGÉRIO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia sete de setembro de mil novecentos 
e noventa (07/09/1990), residente e domiciliado Travessa Padre José Vidigal, 16, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lima de Souza e de Maria Nilza 
dos Santos de Souza. PAOLA CLEMENTE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Salto de Pirapora, neste Estado, Salto de Pirapora, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (14/02/1994), residente 
e domiciliada Rua Pedro Aires de Campos, 100, São Manoel II, Salto de Pirapora, neste 
Estado, Salto de Pirapora, SP, fi lha de José Clemente dos Santos e de Jovina Evangelista 
dos Santos. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Salto 
de Pirapora, neste Estado.

EDUARDO FERNANDO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.019-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/11/1987), residente e domi-
ciliado Rua Professor Brito Machado, 1556, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Roberto Jose Ribeiro e de Adriana do Amaral. LUCIANA REGINA ISRAEL, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (27/12/1978), 
residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 1556, casa 04, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Israel e de Maria Regina Israel.

WANDERSON HARWALIS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em São Vicente, neste Estado, São Vicente, SP no dia treze de de-
zembro de mil novecentos e setenta (13/12/1970), residente e domiciliado Rua 
Morubixaba, 440, torre 03, apartamento 21, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roque da Silva e de Olympia Harwalis da Silva. VANESSA 
RATNIUK DE SOUZA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/060.FLS.071-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (18/09/1974), 
residente e domiciliada Rua Morubixaba, 440, torre 03, apartamento 21, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Lopes de Souza e de 
Wilma Lopes de Souza.

CLEBER SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido em 
Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/091.FLS.243-PAULO AFONSO/BA), 
Paulo Afonso, BA no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/04/1985), residente e domiciliado Rua Erva Galega, 31, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira da Silva Filho e de Maria das Gra-
ças Santos Silva. NAYAN TAVARES FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
operadora telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/284.FLS.242V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (28/07/1997), residente e domiciliada Rua Erva Galega, 31, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Willians da Silva Ferreira e de 
Solange Cristina de Oliveira Tavares.

ALDINEI CARVALHO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Caracol, Estado do Piauí (CN:LV.A/024.FLS.129-CARACOL/PI), Caracol, PI no 
dia três de novembro de mil novecentos e setenta e três (03/11/1973), residente e 
domiciliado Rua Daniel Mongolo, 26, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Paulino de Sousa e 
de Maria de Carvalho de Sousa. EDILÉA PRADO CORRÊA, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Uruçuca, Estado da Bahia, Uruçuca, BA no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (17/01/1977), residente e 
domiciliada Rua Daniel Mongolo, 26, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enivaldo de Macêdo Corrêa e 
de Maria de Lourdes Francisca Prado.

OTÁVIO ROSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Santo Anastácio, 
neste Estado, Santo Anastácio, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e cinquenta 
e nove (14/05/1959), residente e domiciliado Rua Paulo Amaral, 210, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Júlio Rosa e de Maria Lozzi Rosa. MEIRE CÉLIA 
ALVES NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Floresta 
Azul, Estado da Bahia, Floresta Azul, BA no dia quinze de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (15/12/1968), residente e domiciliada Rua Paulo Amaral, 210, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Moreira do Nascimento e 
de Doralice Alves Santana.

TIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.081V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa (31/10/1990), 
residente e domiciliado Rua Fava, 07, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Darci de Oliveira e de Ieda Roberto de Oliveira. ARIADNE COSTA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (05/08/1989), residente e domiciliada Rua Rock Estrela, 552, casa 01, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto da Silva 
e de Erzi Costa da Silva Gonçalves.

JÔNATAS PAULO SIMON MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio 
de mil novecentos e oitenta e sete (24/05/1987), residente e domiciliado Rua Morro do 
Clemente, 79, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Elcio 
Moreira Junior e de Maria Portero Simon Moreira. JOSEVANIA BERNARDO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Capoeiras, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/015.FLS.199V-CAPOEIRAS/PE), Capoeiras, PE no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (28/12/1988), residente e domiciliada Rua Morro do 
Clemente, 79, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliodorio Bernardo 
Sobrinho e de Quiteria Teixeira da Silva.

RENAN CASTRO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-155,FLS.06V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (27/12/1991), residente e 
domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 932, casa 06, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Castro Pereira e de Maria das Graças da Silva. 
THAMIRIS LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-295,FLS.23V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e sete (24/11/1997), 
residente e domiciliada Rua Planaltina do Paraná, 15, A, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Irene Lima de Souza.

OZANAN RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em Itaquitinga, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 27,FLS.228-ARASSOIABA-
-MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE), Itaquitinga, PE no dia sete de outubro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (07/10/1984), residente e domiciliado Rua Alagoas, 285, B, 
casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Miriam Rodrigues da Silva. MÉRCIA PEREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Paulista, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-23,FLS.64-2º OFÍCIO 
DE PAULISTA/PE), Paulista, PE no dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (21/11/1986), residente e domiciliada Rua Alagoas, 285, B, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio 
Pereira da Silva e de Maria José de Freitas.

EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-14,FOSL207-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (20/01/1977), residente e 
domiciliado Rua Pedro Canal, 52, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Gomes dos Santos e de Maria Teixeira do Nascimento. LUCIANA DE MACÊDO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV-A-142,FLS.54-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil 
novecentos e setenta e três (26/08/1973), residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 52, 
casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Guilhermino de Macêdo e 
de Maria Severina da Conceição.

WANDERLEY MONTEIRO DE LIMA, estado civil divorciado, profissão me-
talúrgico, nascido em Campos do Jordão, neste Estado, Campos do Jordão, 
SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(25/09/1966), residente e domiciliado Rua Rio do Veríssimo, 509, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Monteiro de Lima e de 
Benedicta Maria de Lima. MARCIA CONSTANCIA DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profissão técnica de imobilização ortopédica, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e 
dois (15/04/1982), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 509, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Misael Batista do Nascimento 
e de Maria Constancia do Nascimento.

FLAVIO MARCEL TOBIAS NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/11/1985), residente e domiciliado 
Rua Serra de São Domingos, 293, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Inaldo da Silva Nascimento e de Elaine Aparecida Tobias Nascimento. MARYANA 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
neste Distrito (CN:LV-A-224,FLS.236 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco (12/04/1995), residente e domiciliada Rua Serra de 
São Domingos, 293, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givon Alves 
da Silva e de Juliana da Silva.

DOUGLAS DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de Control 
desk, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-A 88,FLS.191-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/03/1988), residente e domiciliado Rua Dona Rosa Iório, 194, Vila Iório, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de José Roberto da Silva e de Vania Isabel da Costa 
Silva. JÊNIFER CERQUEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente 
jurídico, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV-A-198,FLS.24 BROTAS/
SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia oito de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (08/07/1992), residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1053, 
casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gefson Silva Santos e de Neide 
Cerqueira Santos.

TIAGO HELENO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão funcionario públi-
co, nascido em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e oitenta e cinco (27/07/1985), residente e domiciliado 
Rua Waldomiro Fonseca, 10, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Heleno de Souza e de Moraci Alves dos Santos de Souza. KAROLLINA 
APARECIDA SILVA FONSECA, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.260V-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(03/07/1992), residente e domiciliada Rua Waldomiro Fonseca, 10, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos da Fonseca e de Eliana 
Aparecida Silva Fonseca.

LUCAS DA SILVA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão orientador, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-63,FLS.211-CANGAIBA/SP), Santo André, 
SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e cinco (25/06/1995), 
residente e domiciliado Rua Artur Cadore, 150, casa 03, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Belo de Paula e de Paula da Silva. AMANDA 
DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV-A 243,FLS.188-LAPA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (24/11/1995), 
residente e domiciliada Rua Marim, 200, bloco 01, apartamento 22-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulino de Abreu Nascimento e de Maria Claudia de 
Oliveira Nascimento.

CARLOS REGIS DE CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico eletricista, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e sessenta e sete (18/07/1967), residente e domiciliado Rua Luís 
de Toledo Piza, 668, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Vieira de Campos e de Odete Regis de Campos. ELIZENÍ GON-
ÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Campo 
Formoso, Estado da Bahia (CN:LV-A 13,FLS.267-JUREMAL/MUNICÍPIO DE JUAZEI-
RO/BA), Campo Formoso, BA no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(13/05/1981), residente e domiciliada Rua Luís de Toledo Piza, 668, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Soares da Silva e de 
Davi Gonçalves da Silva.

FELIPE DE LIMA GRIGOLETTO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 77,FLS.71V-TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e um (21/08/1991), 
residente e domiciliado Rua Jornalista Francisco Dias Herrera, 17, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Grigoletto e de 
Maria Aldanisa de Lima Grigoletto. NATÁLIA RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-
-188,FLS.258V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil nove-
centos e noventa e um (11/03/1991), residente e domiciliada Rua Francisco Furtado, 
110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Ramos de Oliveira e 
de Clara Maria Calás de Oliveira.

HUGO LUIZ THOMAZ, estado civil solteiro, profi ssão assistente contábil, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/294.FLS.105V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (10/11/1997), residente e domiciliado Rua Lagoa 
Tai Grande, 1060, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Luiz Thomaz 
e de Vanessa Santina de Almeida Thomaz. MARIA SANDRELY DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Panelas, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/020.FLS.016V-PANELAS/PE), Panelas, PE no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e seis (24/11/1996), residente e domiciliada Rua Ilha dos 
Marinheiros, 51, B, Jardim Campos, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Celio Rodrigues 
da Silva e de Maria Leissa da Silva.

ISMAEL ANTONIO ARANHA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Erme-
lino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.186 ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e setenta e seis (27/06/1976), 
residente e domiciliado Rua Manuel Alves da Rocha, 260, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz Aranha e de Neide Maria de Sousa Aranha. KEILA 
SOUTO LEITE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.096 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (19/01/1985), residente e domiciliada Rua 
Manuel Alves da Rocha, 260, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Leite e de Maria da Gloria Souto Alves.

RENATO CICERO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-74,FLS.137-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (25/12/1974), residente e domiciliado 
Avenida Miguel Ignácio Curi, 49, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Cícero Euclides da Silva e de Iva Maria da Silva. JACIELE SOUZA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mata Grande, Estado de Alagoas (CN:LV-A-
-28,FLS.174V-MATA GRANDE/AL), Mata Grande, AL no dia vinte e cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (25/05/1986), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio 
Curi, 204, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Rosa da Silva 
e de Quitéria Maria Silva de Souza.

ODAIR FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de encanador, 
nascido em Jericó, Estado da Paraíba (CN:LV.A/022.FLS.269 JERICÓ/PB), Jericó, PB 
no dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (20/08/1974), residente e 
domiciliado Rua Taj Mahal, 334, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lauzildo Ferreira da Silva e de Maria Dalva Pires da Silva. KEILA 
FERNANDA BORGES PINTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/087.FLS.286-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e oitenta e seis (23/04/1986), residente e domiciliada Rua Taj Mahal, 
334, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de FRED 
Rodrigues Borges Pinto e de Carmen Lucio Silveira.

VALDIR VELOZO MARCIANO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-154,FLS.193-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de setembro de mil novecentos e setenta (06/09/1970), residente e domiciliado Rua Taj 
Mahal, 329, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Sebastião Marciano e de Emilia Velozo Marciano. ANA PAULA XAVIER, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV-A-
-08,FLS.237-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil 
novecentos e setenta e oito (25/01/1978), residente e domiciliada Rua Taj Mahal, 329, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agamenon 
Soares Xavier e de Vera Lucia Weninger Xavier.

GERMANO PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão corretor, nascido em 
Assaré, Estado do Ceará (CN:LV.A/06,FLS.013V TARRAFAS-CE), Assaré, CE no dia trinta 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (30/10/1994), residente e domiciliado 
Rua Pacarana, 24, B, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cícero Lopes de Carvalho e de Cícera Pereira de Souza Carvalho. 
FERNANDA SANTOS LEOPOLDO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/391,FLS.241-CERQUEIRA 
CÉSAR-SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (25/11/1996), residente e domiciliada Rua Puraquê, 202, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderley Leopoldo e de Cristina dos Santos.

BRUNO LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão farmaceutico, nascido em 
neste Distrito, (CN:LV.A/091,FLS.109V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (05/09/1986), residente e domiciliado 
Rua José Oiticica Filho, 804, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Carlos dos Santos e de Cleide Nunes dos Santos. LUANA BATISTA NUNES DIAS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de qualidade, nascida em neste Distrito, 
(CN:LV.A/124,FLS.206F ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa (13/04/1990), residente e domiciliada Rua Suíça, 124, Jardim 
São José, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, fi lha de Jose Garcia Nunes Dias e de 
Maria Cleide Pereira Batista.

MARCOS ROBERTO BOTARELI, estado civil solteiro, profi ssão analista comercial, nas-
cido em Chavantes, neste Estado (CN:LV.A/026.FLS.293 CHAVANTES/SP), Chavantes, 
SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta (27/10/1970), residente e 
domiciliado Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 04, apartamento 74, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Botareli e de Terezinha Lopes Botareli. ANNE 
CHRISTINE ABRAHAMSSON, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Curitiba, Estado do Paraná, Curitiba, PR no dia dezenove de junho de mil novecentos e 
sessenta e oito (19/06/1968), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 
04, apartamento 74, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kent Sune Arnold 
Abrahamsson e de Laudiceia Siqueira.

ALAN LEMOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em neste Distrito 
(CN:LV-A-233,FLS.295-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (27/09/1995), residente e domiciliado Rua Carlo Albacini, 
145, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alecir Mattos Santos e de Ivonete Lemos Mattos Santos. CASSIANE DA SILVA 
GOMES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-313,FLS.279 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e oito (13/02/1998), residente e domiciliada Rua José Ariza, 75, bloco 
C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Fernando Gomes dos Santos e de Rosa Maria da Silva Santos.

ANDERSON PEREIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de segurança 
e meio ambiente, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/79,FLS.194V-ITAQUERA-SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(17/02/1985), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 899, bloco B, aparta-
mento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Pereira Alves e de Marta Maria Aleixo Alves. GLAUCIA MARIA OLIVEIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/59,FLS.199-BELENZINHO-SP), São 
Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e três (06/10/1983), 
residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 899, bloco B, apartamento 13, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei 
Silva Santos e de Marcelina de Lourdes Oliveira Santos.

FULVIO APARECIDO MARAVELLI DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto 
de solução, nascido em Subdistrito Indianópolis, neste Estado, (CN:LV.A/155,FLS.125V- 
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e seis (09/01/1986), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 58, bloco B, aparta-
mento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Antonio de Lima e de Maria dos Santos Maravelli Lima. IVANILDA SILVA 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Paramirim, Estado 
da Bahia, (CN:LV.A/023,FLS.259 BOQUIRA/BA), Paramirim, BA no dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta (25/10/1980), residente e domiciliada Rua Daniel 
Mongolo, 58, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio Cardoso e de Ivany Almeida e Silva Cardoso.

EDUARDO SEBASTIAN VALDIVIEZO ELIO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em La Paz - Bolívia, Bolívia no dia treze de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (13/12/1989), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 02, 
apartamento 93, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Valdiviezo 
Gonzales e de Judith Elio Lira. SARA LUCIANO DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fi ssão médica, nascida em Pimenta Bueno, Estado de Rondônia (CN:LV.A/030.FLS.013 
PIMENTA BUENO/RO), Pimenta Bueno, RO no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (10/03/1989), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 02, 
apartamento 93, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Luciano 
de Souza e de Maria Aparecida dos Santos Hungria.

TIAGO ROMANINI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Caetano 
do Sul, neste Estado (CN:LV-A-65,FLS.22-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano 
do Sul, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e seis (01/03/1986), 
residente e domiciliado Rua Drosera, 60, Pirituba, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Antonio Romanini e de Ângela Cristina Gomes Romanini. CAROLINA BERALDO 
ROSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV-A-234,FLS.81V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (03/12/1987), residente e domiciliada 
Rua Bento Ribeiro, 36, apartamento 101-A, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de David Beraldo Rosa e de Sueli de Fatima Pereira Rosa.

ESTEFÂNIA DA CRUZ RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, (CN:LV.A/080,FLS.258-ITAPERUNA/RJ), 
Itaperuna, RJ no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (01/01/1988), residente 
e domiciliada Rua Alcides Quintar, 152, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Leoncio Ribeiro e de Cremilda Pinto da Cruz Ribeiro. LAIS 
CAROLINE DE OLIVEIRA LARA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de creche, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/091,FLS.165-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (17/02/1994), residente 
e domiciliada Rua Alcides Quintar, 152, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Bazilio Lara e de Telma de Oliveira Lara.
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Intimação Prazo 20 dias Proc.0150474-91.2011.8.26.0100. A Drª.Tamara Hochgreb Matos, Juíza de
Direito da 24ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Jose Rubens Leite Pereira, CPF Nº
039.154.868-92, RG Nº 121  167124, e terceiros interessados, que, por este Juízo e respectivo
cartório, processam-se os autos de Procedimento Comum que lhes move Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre os Direitos do Imóvel de
Matrícula 36.855 Registrado no 1º Oficio de CRI de Botucatu/SP, Lote 15 da Quadra ‘’LJ’’ do
Loteamento Ninho Verde Gleba II, situado no Distrito e Município de Pardinho, do qual foi nomeado
depositário o Sr. Jose Rubens Leite Pereira. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem
expressa autorização deste juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações
inerentes. Ao requerido, é facultado o oferecimento de impugnação ao termo no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 supra. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 29/05/17.       (06 e 07)

O pretendente: FERNANDO PINA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão médi-
co, nascido em Governador Valadares - MG, no dia 02/02/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Pinheiro de Carvalho e de Clara 
Reis Pina de Carvalho. A pretendente: DEBORA RODRIGUES ANTONELLI, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/10/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Antonelli Filho e de Alice 
dos Santos Rodrigues Antonelli.

O pretendente: ANDERSON MOLINA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton José Niablas de Souza e de Maria Aparecida 
Molina de Souza. A pretendente: LARISSA ASSUNÇÃO DE CASTRO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Osasco - SP, no dia 25/09/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Nogueira de Castro 
e de Lucia Assunção de Castro.

O pretendente: JHONATAS MENDONÇA ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão jornalista, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 27/09/1988, residente 
e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Manoel Antônio da Silva e de Maria Lúcia 
Mendonça Rocha da Silva. A pretendente: MARIANA FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão diretora administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/03/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Fernandes e de Virginia 
Aparecida Emanuela Dapollo Fernandes.

O pretendente: GERSON ROTKIS MEI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista 
comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/07/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Rotkis Mei e de Lilian Damaris Mo-
raes Mei. A pretendente: MICHELE CARRIEL NOBRE, estado civil solteira, profi ssão 
analista de marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1993, residente e 
domiciliada em Parelheiros, São Paulo - SP, fi lha de Nilton da Silva Nobre e de Celi 
Alves Carriel Nobre.

O pretendente: TIAGO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido em Diadema - SP, no dia 06/03/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Silva dos Santos. A pretendente: RAFAELA 
TAINAN VASCONCELOS DAMACENA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Cravolândia - BA, no dia 04/05/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Alves dos Santos e de Cledezan-
gela Vanconcelos Damacena.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA MAZON, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 12/04/1993, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Mauricio Mazon e de Mara Alexandre Pereira Mazon. A pretendente: 
JESSICA MARIAN DE CARVALHO BUTTINI, estado civil solteira, profi ssão agente de 
viagens, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 20/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Humberto Buttini e de Mariangela Amorim de 
Carvalho Buttini.

O pretendente: ANDRÉ ALAMINO TONICELLI, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vilson Tonicelli e de Rosangela Alamino Defendi. A pretendente: 
ERICA COTRIM DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Julio dos Santos e de Cleusa Maria Cotrim.

O pretendente: WILLIAM ALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 07/02/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Manoel Alves e de Maria Angela da Luz Alves. A pretendente: JOCEANE 
PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Itabuna - BA, 
no dia 26/04/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Reinaldo Felipe dos Santos e de Maria Ajuda Pereira Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão empre-
sário, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Eduardo Pereira e de Elisa Cardoso 
Pereira. A pretendente: MARLENE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Águas Belas - PE, no dia 29/12/1964, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Alves dos Santos 
e de Maria José dos Santos.

O pretendente: RAFAEL LOPES DE JESUS, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Santo André - SP, no dia 28/02/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Eronides Lopes de Jesus 
e de Severina Emilia Lopes. A pretendente: HELLEN SANTOS HELL, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/06/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Carlos 
Hell e de Hilda Santos Hell.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente.: MARCELO SOUZA DA CRUZ, natural de Itanhaem, SP, nasc.: 
08/11/1990, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jelsi Marcelino da Cruz e de Maria Aparecida de Souza. A pretenden-
te.: KELLY CRISTINA BARTHOLOMEU, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/09/1990, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Monica Bartholomeu.

O pretendente.: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 06/03/1985, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Humberto dos Santos Ferreira e de Elizabete 
Soares Pereira Ferreira. A pretendente.: GRAZIELE GOMES DE ALMEIDA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 10/02/1996, profi ssão: aux.departamento social, estado civil: sol-
teira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Aloisio Martins de Almeida e de 
Fatima Gomes da Silva Martins de Almeida.

O pretendente.: ELIAS PROFETA RAMOS DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 03/10/1965, profi ssão: ofi cial policia militar, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado na Vila Matilde. fi lho de: Ruberval Profeta de Araujo e de Luiza Ramos de 
Araujo. A pretendente.: RENATA DE OLIVEIRA BRESSANE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 30/07/1982, profi ssão: professora física, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Eliseu de Sousa Bressane e de Valdelina Sonia de Oliveira 
Bressane.

O pretendente.: VINICIUS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/04/1995, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Robson Fernando Pereira e de Silvana Maria de Sou-
za Pereira. A pretendente.: JESSICA CERCIARIO PEREIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 21/02/1999, profi ssão: universitaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Marcelo Alves Pereira e de Jaquelina da Silva Cerciario Pereira.

O pretendente.: RAIMUNDO NONATO GOMES DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/07/1977, profi ssão: vigia, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Airton Gomes de Araujo e de Rosalia Maria dos Santos Gomes. A pre-
tendente.: MARIA ELIANA DE BARROS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/03/1968, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Octacilio Pereira de Barros e de Maria Luiza Feitosa de Barros.

O pretendente.: ADRIANO AUSTRICLINIO DOS SANTOS, natural de São Joaquim 
do Monte, PE, nasc.: 25/09/1966, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: José Austriclinio dos Santos e de Maria Joana dos 
Santos. A pretendente.: JACIRA FARIAS DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
18/04/1983, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: José Alfredo da Silva e de Terezinha Farias da Silva.

O pretendente.: TIAGO LACERDA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/09/1989, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Mario José dos Santos e de Maria Elizabete Oliveira Lacerda dos Santos. A 
pretendente.: ANA PAULA SOARES DE MENDONÇA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/01/1987, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Paulo Soares de Mendonça e de Neusa Maria de Arruda 
Mendonça.

O pretendente.: DOUGLAS FERREIRA ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/08/1985, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Carlos Paixão Gomes Araujo e de Marilza Ferreira Araujo. A pretendente.: 
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/07/1986, pro-
fi ssão: aux.de grafi ca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Dorival José da Silva e de Judith Aparecida da Silva.

O pretendente.: CELSO BALBINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/07/1966, profi s-
são: func.público estadual, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Geraldo Balbino e de Maria de Lourdes Gonzaga. A pretendente.: FRANCISCA 
EDNA MOREIRA HOLANDA PATRICIO, natural de Taua, CE, nasc.: 09/11/1971, profi s-
são: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
João Patricio Filho e de Antonia Moreira Holanda Patricio.

O pretendente.: WILKINSON REIS DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/11/1986, profi ssão: operador iii, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Octacilio Silvestre de Souza e de Aidei Maria Reis. A pretendente.: 
KARINE DE LIMA TORQUATO, natural de diadema, SP, nasc.: 07/12/1989, profi ssão: 
montadora de eletrodomesticos, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Edson Nascimento Torquato e de Maria Lenira Leite de Lima.

O pretendente.: ODAIR SERAFIM DOS SANTOS, natural de Conselheiro Lafaiete, MG, 
nasc.: 04/03/1951, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: João Serafi m dos Santos e de Elza de Almeida Santos. A pre-
tendente.: CLEONICE MARIA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/03/1964, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: José Carlos da Silva e de Maria das Neves da Silva.

O pretendente.: MURILO RUBENS GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/08/1979, profi ssão: diretor de futebol, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Gomes e de Hilda Teodora Gomes. A pretendente.: LUANA 
FLORENÇO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/05/1982, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Francisco 
Florenço da Silva e de Regina Silva Lima.

O pretendente.: CAIO CEZAR SEIJI TAIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/01/1989, 
profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Jorge Akio Taira e de Floripe de Fatima Sebastião. A pretendente.: LAURA DAUANE 
DE PAULO SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/07/1986, profi ssão: gerente 
de marketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos 
Roberto Alves dos Santos e de Fatima Eliana de Paulo Santos.

O pretendente.: ALMIR ROCHA GAIA JUNIOR, natural de Brejo Santo, CE, nasc.: 
21/10/1992, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado no Itaim Paulista. fi lho de: Almir Rocha Gaia e de Rojania Gorett de Lira. A preten-
dente.: MARLI DA SILVA, natural de Tucurui, PA, nasc.: 04/06/1993, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Nel-
son Miguel da Silva e de Maria Alzira da Silva.

O pretendente.: GEOVANI GAMA DA SILVA, natural de Tanque Novo-Central, BA, 
nasc.: 02/03/1988, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Francisco da Silva e de Maria do Rosario Gama da Silva. 
A pretendente.: EDNA PEREIRA DA SILVA, natural de Jurema, PE, nasc.: 16/02/1983, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em Ita-
quera. fi lha de: José Manoel da Silva e de Quiteria Pereira da Silva.

O pretendente.: LUIZ ALBERTO DE AGUIAR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/02/1962, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Benedito Pereira de Aguiar e de Maria Apparecida de Aguiar. A 
pretendente.: MARIZA DE SOUSA TEOFILO, natural de Brasilia, DF, nasc.: 03/07/1965, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Antonio Teofi lo e de Neusa Maria de Sousa Teofi lo.

O pretendente.: WALLACE GERALDO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/10/1983, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado em Guarulhos - SP. fi lho de: Cicero Geraldo da Silva e de Maria Sonia Ferreira 
da Silva. A pretendente.: SILVANA REGINA MESSIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/12/1980, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Miguel Messias e de Sandra Rosa Messias.

O pretendente.: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/09/1996, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do no Itaim Paulista. fi lho de: Mariangela Ribeiro de Souza. A pretendente.: JESSICA 
RAISSA DE SOUZA SILVA, natural de guarulhos, SP, nasc.: 08/12/1999, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Paulo 
Sergio Gonçalves Cruz da Silva e de Cristiane Rita de Souza Silva.

O pretendente.: WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/06/1986, profi ssão: operador de forno, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Heleno José da Silva e de Deronice Batista de Sena. A pre-
tendente.: ANALINE DOS SANTOS RODRIGUES, natural de santo andre, SP, nasc.: 
07/05/1994, profi ssão: ajudante de loja, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Antonio Rodrigues e de Aparecida Rodrigues dos Santos Correia.

O pretendente.: WHENDEL MATEUS COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/08/1995, profi ssão: empacotador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Walace Costa e de Celita Mateus Bicalho. A pretendente.: BEATRIZ 
LOPES SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/01/1998, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Reginaldo dos San-
tos e de Fabiana Lopes Barroso.

O pretendente.: WELLINGTON SILVA DOS SANTOS, natural de guarulhos, SP, nasc.: 
20/11/1985, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Manoel Pereira dos Santos e de Maria Pereira Silva dos Santos. A pre-
tendente.: CIBELE VIEIRA BRANDÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/03/1988, 
profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Rovilson Brandão e de Cidalia Vieira Brandão.

O pretendente.: ROBERTO DOMINGOS CARNEIRO JUNIOR, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 15/01/1976, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Roberto Domingos Carneiro e de Severina 
Celia Carneiro. A pretendente.: DENISE DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/06/1978, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Rivaldo Felipe de Souza e de Sandra Gambarin de Souza.

O pretendente.: ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/02/1975, profi ssão: limpador de vidros, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Ednaldo Ferreira da Silva e de Eliete Maria da Silva. A pretenden-
te.: RENATA DA SILVA NUNES, natural de São João de Meriti, RJ, nasc.: 02/05/1994, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Francisco Virgulino Nunes e de Maria Zuleide da Silva.

O pretendente.: ANDRE PARDINHO MORAIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/10/1991, profi ssão: profi ssional de educação fi sica, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Luis Carlos da Silva Morais e de Aldeni Souza Pardi-
nho da Silva Morais. A pretendente.: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SARDA-
NHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/08/1991, profi ssão: aux.administrativo, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Vicente de Oliveira 
Sardanha e de Gilca Alves Ferreira Sardanha.

O pretendente.: ROGERIO DO AMARAL LAGE, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
17/05/1980, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Ita-
quera. fi lho de: Anselmo Teixeira Lage e de Lanir Conceição do Amaral. A pretendente.: 
LETICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/09/1990, profi s-
são: psicologa, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz 
Pinheiro de Oliveira e de Luciene Maria de Jesus de Oliveira.

O pretendente.: FERNANDO PEDERNEIRAS DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 07/10/1969, profi ssão: administrador, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado em Diadema - SP. fi lho de: João Pederneiras dos Santos e de Ana da Silva 
dos Santos. A pretendente.: SOLANGE EMILIA ALVES DOS SANTOS, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 04/04/1974, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: divorciada, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Aguimar Alves dos Santos e de Elcina 
Maria dos Santos.

O pretendente.: JOSÉ ALTINO DA SILVA FILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/10/1968, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Altino da Silva e de Elisabete Lima da Silva. A pretendente.: 
EDILAINE FERREIRA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/12/1983, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Osvaldo Ferreira de Souza e de Margarida Porto Ferreira de Souza.

O pretendente.: JAILSON SERVINO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/05/1990, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: João Servino dos Santos e de Eunice Aparecida de Almeida Santos. A 
pretendente.: BRUNA SILVA ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/11/1990, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Dalberto Alves Almeida e de Elenice Silva de Oliveira Almeida.

O pretendente.: CLAUDIO LUIS DE FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/07/1978, profi ssão: agente de seg.penitenciario, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Gumercindo Pedro de Farias e de Ivone Sam-
paio de Farias. A pretendente.: MARCELA DIAS DA SILVA, natural de senhor do 
bonfi m, BA, nasc.: 06/01/1982, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Delfi m Alves da Silva e de Givalda Dias de 
Oliveira Silva.

O pretendente.: HEBER BARCELOS DA FONSECA JUNIOR, natural de Poa, SP, 
nasc.: 11/12/1987, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Heber Barcelos da Fonseca e de Cleuza Rosana Ribeiro. A pre-
tendente.: TAIZ PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/04/1992, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Gilmario Pereira da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente.: GABRIEL DE ALMEIDA, natural de Quijingue, BA, nasc.: 28/10/1990, 
profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Maria Dilma de Almeida. A pretendente.: EVELYN BATISTA CORREIA DA SILVA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/10/1994, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Humberto Correia da 
Silva e de Silvia Batista dos Santos.

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:

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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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:

MÁRCIO TEOTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/43,FLS.206-SAÚDE SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (21/02/1981), 
residente e domiciliado Rua Batalha de Catalão, 161, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cicero Teotonio da Silva e de Quiteria Berto da Silva. AN-
DREIA DE OLIVEIRA FARIA, estado civil divorciada, profissão securitária, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos 
e setenta e cinco (04/04/1975), residente e domiciliada Rua Batalha de Catalão, 
161, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Teles de Faria e de 
Idalina de Oliveira Faria.

ANDRÉ DE NOVAIS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.040 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta (25/01/1980), 
residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 507, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Mario Bertolino de Oliveira e de Fatima de Novais Oliveira. NATALY RIBEIRO 
BARRETO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/106.FLS.087V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (22/06/1988), residente e domiciliada Rua 
Lagoa do Campelo, 507, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson José Barreto 
da Silva e de Maria Ilma Ribeiro da Silva.

RENATO QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 218,FLS.148V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (23/05/1987), residente e domiciliado Rua Padre Gabriel de Campos, 280, bloco A, 
apartamento 23, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Jairo dos Santos e de Celia Maria de Queiroz Santos. VANESSA 
VIANA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão bancário, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-69,FLS.64-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (29/06/1983), residente e domiciliada Rua Anhupoca, 
65, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Manoel de Almeida e de Admilde 
Aparecida Viana de Almeida.

VALTER FARIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico em instalação, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e setenta e nove (26/03/1979), residente e domiciliado Rua Jardim 
Tamoio, 1283, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lourival Rodrigues dos Santos e de Geni Farias dos Santos. LENICE 
JOSILDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão conferente, nascida em Distrito de 
Ibó, Município de Abaré, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.237-IBÓ-ABARÉ/BA), Abaré, 
BA no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (06/08/1982), residente e do-
miciliada Rua de Flor em Flor, 163, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Felis dos Santos e de Josilda Joana dos Santos.

VICTOR FERRAZ ZANINI, estado civil solteiro, profi ssão técnico gasista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.058V-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (13/02/1992), 
residente e domiciliado Rua Rio Bom, 46, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alécio Zanini e de Rita de Cassia Ferraz. CAROLINE MANFIO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/225.
FLS.136-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e nove (04/02/1999), residente e domiciliada Estrada Velha da Penha, 265, 
apartamento 53-B, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Aparecido Pereira da 
Silva e de Sandra Lucia Manfi o.

ANTONIO VITURINO RIBEIRO FONTENELE, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
produção especializada, nascido em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/039.FLS.277-BATALHA/
PI), Batalha, PI no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta (28/06/1980), residente 
e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 540, casa 07, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Maria José Ribeiro Fontenele. FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/041.
FLS.270-BATALHA/PÍ), Batalha, PI no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(17/04/1983), residente e domiciliada Rua Waldemar Mancini, 540, casa 07, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Das Chagas do Nascimento e de Ana Lúcia dos Santos Nascimento.

ETELVINO FERREIRA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdis-
trito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-13,FLS.221 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e oitenta (02/08/1980), residente e domiciliado Rua Médio 
Iguaçu, 108, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deraldo Ferreira 
Batista e de Maria das Graças Soares Batista. JAQUELINE GONÇALVES DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-94,FLS.103-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (19/12/1986), 
residente e domiciliada Rua Médio Iguaçu, 108, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Helio De Lima e de Idalina Gonçalves de Souza Lima.

GILSON ANDRADE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (17/10/1968), residente e domiciliado Rua 
Serra de São Domingos, 72, bloco 03, apartamento 94, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Dionísio Serafi m dos Santos e de Maria Andrade dos Santos. 
CLÁUDIA MENDES LIMA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.099-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta (10/09/1970), 
residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 72, bloco 03, apartamento 94, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hilton Lima e de Tereza Mendes Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Wire Tube Artefatos de Metal Ltda - EPP torna público que requereu, à Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a renovação da Licença de Operação nº 16008217 (CETESB)
p/ produção de artefatos estampados de metal situado(a) à Rua Cabo João Romeu
Teixeira, 111/121, conforme consta no Processo Administrativo nº 4652/2017.

2AJ Equipamentos de Segurança, Indústria, Comércio e Serviços Ltda torna público
que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a renovação da Licença de
Operação nº 16008203 (CETESB) p/ fabricação de estruturas metálicas situado(a) à
Rua Dr. Ulisses Guimarães, 736, Galpão 03, conforme consta no Processo
Administrativo nº 5796/2017.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009799-85.2016.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jaqueline de Paula Silva, RG Nº 29.456.964-9, CPF Nº 280.476.388-90
que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 11.012,87, referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não
localizado a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento.
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 10 de fevereiro de 2017.                                                                                               (06 e 07)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003343-43.2017. 8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro de Cotia, Estado de SP, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Andrea Tonelo Nascimento, CPF 293.656.158-28, RG 335155443, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, para que
efetue o pagamento do valor de R$ 12.634,04, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15(quinze) 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 praz de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de Cotia, aos 24 de maio de 2017.                                                                         (06 e 07)

FABRICADORA DE PAPEL BS LTDA EPP. torna público que requereu na SEMA a
Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Artigos Diversos de Papel,
sito à Rua Caminho Quinze, nº 251. Vila Maria de Lourdes. Guarulhos/SP. Através do
Processo Administrativo nº 63192/2016.

30ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071001-
34.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) Humberto 
Pereira Machado, CPF 316.173.678-85, RG 8.583.160-30, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação 
de Despejo por parte de Henriqueta Cezario Cury e outro, objetivando o recebimento de R$ 
7.800,00 (Jul/2014), referente à locação do imóvel localizado na Rua Canuto do Val, nº185 Apto.26 
Edifício Cinderela Vila Buarque, nesta Capital, bem como, a condenação do réu, ao pagamento de 
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006106-
49.2014.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO 
AUGUSTO ESCOVAL, CPF 216.675.708-11, RG 30.593.365-6, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 
9.396,41 (Abril/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, 
sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Não 
sendo embargada a ação, o requerido será considerado revel, ocasião 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 04 de maio de 2017. 


