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“Os políticos não 
conhecem nem o 
ódio, nem o amor. 
São conduzidos pelo 
interesse e não pelo 
sentimento”.
Philip Chesterfi eld (1694/1773)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,15% Pontos: 
61.922,92 Máxima de +1,04% 
: 62.475 pontos Mínima de 
-0,52% : 61.508 pontos Volu-
me: 9,73 bilhões Variação em 
2017: 2,82% Variação no mês: 
-1,26% Dow Jones: +0,22% Pon-
tos: 21.374,56 Nasdaq: -0,46% 
Pontos: 6.191,55 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2805 Venda: R$ 3,2810 
Variação: -0,84% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2830 Venda: R$ 
3,2836 Variação: -1,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,4170 Variação: 
-0,67% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,10% 
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$ 1.275,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,57% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,700 
Variação: -1,34%.

Cotação: R$ 3,2930 Variação: 
-1,1% - Euro (17h29)  Compra: 
US$ 1,1215   Venda: US$ 1,1216   
Variação: +0,06% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6770 Venda: R$ 
3,6790 Variação: -0,78% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6300 Ven-
da: R$ 3,8300 Variação: -0,6%.

Futuro: +0,29% Pontos: 62.005 
Máxima (pontos): 62.480 Míni-
ma (pontos): 61.845. Global 40 
Cotação: 883,420 centavos de 
dólar Variação: -0,54%.

O setor de serviços 
cresceu 1% em abril, 
depois de ter fechado 

março com retração de 2,6% 
na série livre de infl uências 
sazonais. Ainda assim, este 
é o melhor resultado para os 
meses de abril desde os 2,1% 
de 2013 e o melhor resultado 
para o setor desde o 1,2% 
de março último. Os dados 
fazem parte da Pesquisa 
Mensal, divulgada pelo IBGE. 
Mesmo com o crescimento 
de abril diante de março, o 
setor de serviços encerrou 
os primeiros quatro meses 
do ano com queda acumulada 
de 4,9%.

Os dados indicam, ainda, 
que o setor acumula, na com-
paração com abril de 2016 
(série sem ajuste sazonal) re-

     

Alta de 1,0% no volume de 
serviços em abril é a maior 
desde março de 2016

tração de 5,6%, a maior para os 
meses de abril de toda a série 
histórica e acompanhando as 
retrações de 5,2% e de 5,3% de 
março e fevereiro na série do 
acumulado dos últimos 12 me-
ses, sempre em comparação 
aos 12 meses imediatamente 
anteriores. Quando compa-
rado a abril do ano passado, 
a retração é de 5,6%. Mesmo 
com a queda na atividade de 
serviços, a receita nominal do 
setor em abril acusou variação 
positiva de 0,5% em relação a 
março, embora tenha fechado 
com recuo de 0,4% na compa-
ração com mesmo mês do ano 
anterior. 

A receita nominal do setor 
fechou os primeiros quatro me-
ses do ano com crescimento de 
0,6%, enquanto a dos últimos 

12 meses fi cou estável (0,0%). 
Por atividade, o resultado de 
maior peso sobre o indicador 
global foi a do segmento de 
transportes, serviços auxilia-
res de transportes e Correios, 
que teve crescimento de 1% 
em abril sobre março. Os 
setores de serviços de infor-
mação e comunicação e outros 
serviços registraram queda de 
0,2% e 5,8%, respectivamente. 
Regionalmente, os maiores 
crescimentos no setor de 
serviços foram registrados na 
série reajustada sazonalmente 
no Paraná (2,4% de março para 
abril, uma variação positiva 
de 1,4 ponto percentual); Rio 
Grande do Sul (2,2%) e São 
Paulo (2%). 

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse que 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles ressaltou que o transporte foi o destaque neste 

crescimento, tendo avançado 1,0% na mesma base de comparação.

o avanço do setor de serviços 
é mais um sinal de recupe-
ração da economia. Em sua 
conta no Twitter, ressaltou 
que serviços era o único com-

ponente negativo do PIB no 
primeiro trimestre. “Resultado 
de abril mostra reação deste 
setor”, completou. No Twitter, 
Meirelles ressaltou que trans-

porte foi o destaque neste 
crescimento. Os serviços de 
transporte também avança-
ram 1,0% na mesma base de 
comparação(ABr/AE).

São Paulo - Se no mercado 
doméstico as vendas da marca 
ainda patinam, nas exportações 
a Volkswagen vive um de seus 
melhores momentos no País. 
Por ser a maior exportadora 
de automóveis do Brasil, a 
montadora está puxando o de-
sempenho recorde da indústria 
automobilística nas vendas ao 
exterior. De janeiro a maio, os 
embarques da Volks cresceram 
63%, chegando a 71,1 mil carros, 
ou 23% do total exportado pela 
indústria de veículos no período.

Argentina, México e Colôm-
bia foram os principais destinos 
dos automóveis exportados pe-
las três fábricas de veículos da 
Volkswagen no Brasil. Seu mo-
delo mais vendido é o Gol, com 
32,2 mil unidades embarcadas 
nos cinco meses, seguido por 

S&P rebaixa rating 
da JBS

São Paulo - A agência de clas-
sifi cação de risco Standard & 
Poor’s (S&P) rebaixou o rating 
em escala global da JBS - e de sua 
unidade nos Estados Unidos - de 
BB para B+ e manteve a classi-
fi cação em observação negativa, 
de acordo com relatório divul-
gado. Além disso, o rating em 
escala nacional da empresa foi 
rebaixado de brAA para brBBB-

A agência afi rma que a decisão 
refl ete a visão de que as investiga-
ções de corrupção e o acordo de 
leniência que a controladora J&F 
Investimentos fi rmou com as auto-
ridades brasileiras “são evidências 
de fracos padrões de governança 
e resultam em uma fl exibilidade 
fi nanceira reduzida para a JBS”.

“Os ratings permanecem em 
observação negativa em razão 
dos riscos de refi nanciamento 
consideráveis e pressões de liqui-
dez, dado que a empresa possui 
um grande volume de dívida com 
vencimento no curto prazo”, 
explica a S&P no relatório (AE).

Foram abatidas 1,48 bilhão de cabeças de frango

no primeiro trimestre.

O primeiro trimestre regis-
trou crescimento nos abates 
de frangos e suínos e queda no 
de bovinos, se comparado com 
o trimestre anterior. Os dados 
foram divulgados na Pesquisa 
Trimestral do IBGE. Foram 
abatidas 1,48 bilhão de cabeças 
de frango, resultado 5,1% acima 
do registrado no 4º trimestre do 
ano passado. Já na comparação 
com o mesmo trimestre do ano 
anterior, o aumento foi de 0,3%.

Em relação ao abate de suí-
nos, os dados do IBGE indicam 
queda de 3,2% no primeiro 
trimestre deste ano. Na com-
paração anual, houve um cres-
cimento de 2,6% no primeiro 
trimestre do ano, se comparado 
com o ano passado. O abate de 
10,46 milhões de cabeças de 
suínos foi o melhor resultado 

entre os primeiros trimestres 
desde que se iniciou a Pesqui-
sa em 1997. Foram 269,64 mil 
cabeças de suínos a mais no 1º 
trimestre de 2017, em relação 
a igual período do ano anterior, 
com crescimento em 12 das 25 
unidades da federação partici-
pantes da pesquisa.

Em relação aos bovinos, 
foram abatidas 7,37 milhões 
de cabeças, resultado 0,7% su-
perior ao primeiro trimestre do 
ano passado, mas 0,5% menor 
do que o número de cabeças 
abatidas no trimestre anterior. 
O abate de 49,62 mil cabeças de 
bovinos a mais em um ano foi 
impulsionado por aumentos em 
11 das 27 unidades da federa-
ção, com crescimento maior em 
Goiás (mais 97,26 mil cabeças 
abatidas) (ABr).

Ministro das Cidades,

Bruno Araújo.

Melhorar a qualidade de vidas 
dos moradores de condomí-
nios do Programa Minha Casa, 
Minha Vida é uma das princi-
pais metas do Ministério das 
Cidades, conforme enfatizou 
o ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, durante audiência 
pública no Senado. Pesquisa 
identifi cou que os moradores 
do MCMV estão felizes “da 
porta para dentro”, mas insa-
tisfeitos “da porta para fora”.

Por isso, os novos empreen-
dimentos deverão contar com 
maior infraestrutura urbanísti-
ca, como ruas entre os edifícios 
e paisagismo. Além disso, a 
escolha dos locais para constru-
ção de novos condomínios da 
faixa 1 (renda mensal de até R$ 
1,8 mil) deve observar a oferta 
de transporte público, correios, 
telefonia pública, assim como 
a presença de policiamento e 
de comércio.

“Apesar do avanço quantita-
tivo, o programa gerou áreas de 
segregação, conjuntos habita-
cionais que foram desconecta-
dos do provimento de serviços 
básicos como comércio, UPAS, 
escolas, de equipamentos 
sociais mínimos. Precisamos 
oferecer mais moradias para 
atenuar o defi cit habitacional, 

Secretário de Estado dos EUA, 

Rex Tillerson.

O secretário de Estado dos 
Estados Unidos, Rex Tillerson, 
afi rmou que o governo de Do-
nald Trump está trabalhando 
em uma “lista robusta” de 
indivíduos da Venezuela para 
ampliar as sanções aplicadas às 
violações de direitos humanos 
no país. “Estamos trabalhando 
com o Departamento do Te-
souro para elaborar uma lista 
muito robusta de indivíduos 
para sancionar”, disse Tiller 
durante uma audiência no 
Comitê de Assuntos Exteriores 
da Câmara de Representantes.

A declaração foi uma respos-
ta à pergunta da congressista 
republicana Ileana Ros Lehti-
nen, que pediu que o governo 
dos EUA inclua mais pessoas 
que estejam violando direitos 
humanos na Venezuela nas 
punições, citando as várias 
mortes ocorridas nos protestos 

Entrega da ECF 
A Escrituração Contábil Fiscal, 

que desde o ano-calendário 2014 
substitui a DIPJ, deve ser entregue 
até dia 31 de julho. Para o envio das 
informações, é preciso que tanto a 
empresa quanto o contador assinem 
digitalmente o documento, com o uso 
de um Certifi cado Digital ICP-Brasil 
válido. Precisam enviar a ECF todas 
as pessoas jurídicas tributadas pelo 
lucro real, lucro presumido, lucro 
arbitrado e todas as imunes e isentas.

Arquivo/ABr
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Banco de Imagens

Curitiba - O ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, negou 
em depoimento à Polícia Fede-
ral, ter recebido propinas da JBS 
em troca de se manter calado 
nas investigações da Operação 
Lava Jato. Cunha prestou depoi-
mento no inquérito que inves-
tiga o presidente da República, 
Michel Temer, por corrupção 
passiva, obstrução da Justiça 
e organização criminosa. “Meu 
silêncio não está à venda”, disse, 
segundo o advogado Rodrigo 
Sanchez Rios, que acompanhou 
o depoimento.

De acordo com Rios, Cunha 
negou “categoricamente” todas 
acusações de pagamento de 
propina feitas pelo empresário 
Joesley Batista, dono da JBS.

Em depoimento à Procu-
radoria Geral da República 
(PGR), Joesley disse que 
pagava uma mesada a Cunha 
e ao operador Lucio Funaro 
em troca do silêncio dos dois. 
Disse ainda que Temer sabia da 
mesada. “O deputado ressaltou 
que nunca procuraram ele. 
Nem o presidente Temer nem 
interlocutores do presidente. 
Ele negou categoricamente. 
Respondeu de forma geral”, 
disse o advogado.

Segundo Rios, a Polícia 

Ex-presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha.
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Secretário de Estado: EUA preparam 
mais sanções contra a Venezuela

Branca afi rmou  que uma “am-
pla gama de sanções” contra a 
Venezuela está sendo conside-
rado. O governo Trump está 
avaliando, inclusive, sanções 
contra o setor energético, e um 
dos alvos poderia ser a petro-
lífera estatal PDVSA. A Casa 
Branca, porém, não confi rma 
informação. A estratégia da 
diplomacia americana, disse 
Tillerson, deve ser “produtiva 
e construtiva” para evitar ser 
utilizada pelo regime de Nicolás 
Maduro como uma ferramenta 
para justifi car suas ações.

A Venezuela vive desde 1º 
de abril uma onda de protestos 
contra e a favor do governo. 
Alguns deles terminaram em 
violência e foram reprimidos pe-
las autoridades, deixando até o 
momento 69 mortos e mais de 1 
mil feridos, segundo o Ministério 
Público (Agência EFE).

registrados no país nos últimos 
dois meses. Tillerson recordou 
que, há menos de um mês, o 
Departamento do Tesouro já 
puniu juízes do Tribunal Su-
premo de Justiça da Venezuela 
por “usurparem a autoridade” 
da Assembleia Nacional.

Uma fonte do Conselho de 
Segurança Nacional da Casa 

Abate de frangos e suínos 
cresce e de bovinos diminui

Aprimorar programa Minha 
Casa ‘da porta para fora’

mas também garantir qualidade 
de vida aos moradores”, disse 
o ministro.

Conforme as novas regras, 
em cidades com menos de 100 
mil moradores, os condomí-
nios não poderão ter mais de 
500 unidades habitacionais. A 
meta do governo é construir 
610 mil unidades por meio 
do programa em 2017. Bruno 
ressaltou que o governo está 
retomando 34 mil obras que 
estavam paralisadas. Está con-
tratando também 25.664 novas 
unidades habitacionais para a 
faixa 1 com recursos do Fundo 
de Arrendamento Residencial 
(Ag.Senado). 

Eduardo Cunha: ‘meu 
silêncio não está à venda’

Federal em Brasília enviou 47 
perguntas para serem feitas a 
Cunha. A metade dizia respeito 
à ação que corre na 10a Vara 
Federal de Brasília com base na 
delação de executivos da Ode-
brecht que dizem ter pago R$ 
17 milhões ao ex-presidente da 
Câmara em troca da liberação 
de verbas do Fundo de Inves-
timento do FGTS. Cunha não 
respondeu a estas indagações 
alegando que prefere tratar 
delas no âmbito do próprio 
processo. Segundo o advoga-
do, os questionamentos foram 
extraídos das perguntas feitas 
pela própria defesa de Cunha 
a Temer (AE).

Volkswagen vê embarques 
de veículos crescerem 63%

Voyage (13 mil), Saveiro (11,8 
mil) e o subcompacto Up! (8,4 
mil). O desempenho positivo 
das exportações tem ajudado 
a Volks a reduzir a ociosidade 
de suas linhas de produção, ao 
compensar a queda no mercado 
doméstico, onde vendeu, no 
acumulado até maio, 3,8 mil 
carros a menos do que em igual 
período do ano passado.

Balanço divulgado na semana 
passada pela Anfavea mostra 
que as exportações de veículos, 
incluindo caminhões e ônibus, 
crescem num ritmo de quase 
62%. Tanto em maio, quando 
foram exportadas 73,4 mil 
unidades, quanto no acumula-
do dos cinco primeiros meses 
de 2017 - período em que as 
vendas externas chegaram a 
307,6 mil unidades (AE).
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OPINIÃO
195 anos de Maçonaria 
no Brasil: uma luta pela 
melhora da humanidade

Com a fundação do 

Grande Oriente do 

Brasil em 17 de junho 

de 1822, a Maçonaria 

brasileira se aproxima 

hoje de seus 195 anos 

Mesmo com a chegada 
desses dois séculos de 
existência, a Ordem 

ainda tem como um de seus de-
safi os a luta contra a desinfor-
mação. Uma parte signifi cativa 
da população ainda alimenta 
uma visão incorreta de que a 
Maçonaria seria algum tipo de 
seita mística, uma religião ou 
mesmo perpetradora de uma 
espécie de plano de dominação 
mundial.

É importante frisar que ne-
nhuma dessas conjecturas está 
além de visões fantasiosas e 
distantes da realidade. Antes, 
são séries de mitos construídos 
durante séculos e alimentados 
pelo preconceito e pelo receio 
irracional do desconhecido. É 
dessa mesma conjuntura que 
surgiu e se perpetrou o estigma 
de sociedade secreta, também 
distante da realidade atual.

Talvez nenhuma outra or-
ganização existente neste 
planeta tenha sido tão mal 
compreendida quanto a Ma-
çonaria. Através dos tempos, 
elementos com objetivos 
inconfessáveis moveram cam-
panhas difamatórias contra 
essa instituição. Mas nossos 
antecessores entenderam que 
não adiantaria defender publi-
camente a Ordem dessas crí-
ticas, porque o entendimento 
das massas estava por demais 
entorpecido pela propaganda 
ideológica que fora utilizada 
contra a Ordem Maçônica.

Antes da visão megaloma-
níaca e falsa de dominação 
mundial que toma o imaginário 
e o senso comum da população, 
o objetivo maior da Maçonaria 
é ser uma escola de vida para 
aqueles interessados em fa-
zer um mundo melhor. Dessa 
forma, as reuniões realizadas 
nos templos maçônicos não são 
cultos, mas encontros em que 
são discutidos temas variados, 
de fi losofi a à história e assuntos 
contemporâneos do mundo 
moderno.

A Maçonaria pode ser defi -
nida apenas como uma socie-
dade discreta e não é, como 
muitos pensam, uma religião. 
Na realidade, congrega nas 
Lojas Maçônicas pessoas de 
diferentes credos em um 
ambiente de harmonia, paz e 
confi ança entre seus membros. 

Não raro, temos reuniões re-
alizadas tranquilamente com 
Irmãos muçulmanos, judeus, 
neopentecostais, católicos, 
espíritas e seguidores de re-
ligiões de matriz africana. Em 
suma, reúne homens de boa 
vontade, movidos pelo máximo 
ideal de servir, de construir 
uma sociedade mais saudável 
e um mundo melhor.

Foi nesse ambiente de união 
entre pessoas comprometidas 
com o bem comum para atuar 
como vanguarda das mudanças 
sociais que fatos marcantes 
da nossa história como bra-
sileiros aconteceram. Foi das 
Lojas Maçônicas que partiu, 
por exemplo, um movimento 
de maçons brasileiros que, 
liderados principalmente por 
Gonçalves Ledo e José Bo-
nifácio de Andrade e Silva, 
culminou na Proclamação da 
Independência do Brasil.

Além do Sete de Setembro, 
a Ordem Maçônica também 
esteve presente em momen-
tos como a Proclamação da 
República, a Abolição da 
Escravatura e na redemocra-
tização do País, entre outros 
eventos marcantes. Hoje não 
é diferente - a Maçonaria atua 
em meio ao cenário de crise 
política e econômica do nosso 
País alinhada com outras orga-
nizações da sociedade civil por 
uma renovação nacional.

Um exemplo disso é o Grupo 
Estadual de Ação Política, ini-
ciativa da Maçonaria paulista 
que tem o objetivo de lutar 
pela construção de uma classe 
política brasileira composta 
por pessoas comprometidas 
com os valores éticos, com a 
Pátria e com o bem comum. 
A ideia é identifi car lideranças 
em potencial na Maçonaria e 
na sociedade como um todo, 
apoiando esses indivíduos para 
que disputem os espaços hoje 
ocupados por uma parcela sig-
nifi cativa de corruptos.

Seja no passado ou hoje, as 
conquistas da Ordem foram 
todas fruto de seu verdadeiro 
e mais precioso bem: os Ma-
çons. São esses construtores 
que antes erguiam catedrais 
e monumentos, mas que 
atualmente edifi cam obras de 
transformação social, que lu-
tam diariamente pela melhora 
da humanidade – e continua-
rão lutando pelos séculos que 
virão.

(*) - É advogado e Grão-Mestre 
Estadual do Grande Oriente de São 

Paulo (GOSP), representante de 
mais de 24 mil maçons presentes em 

centenas de municípios paulistas.

Benedito Marques Ballouk Filho (*)
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Os técnicos administrativos da universidade estão em greve.

Eles estão sem os salários de abril e maio e também não 

receberam o décimo terceiro salário de 2016.

Segundo afi rmou o reitor da 
universidade, Ruy Garcia 
Marques, a percepção 

dos problemas na instituição 
já afeta também a busca de 
candidatos ao vestibular de 
2018. “Até em casa, meu fi lho, 
de 16 anos, me diz que não 
sabe se quer ir para a Uerj”, 
lamenta o reitor, que defende 
a instituição, considerada uma 
das mais conceituadas do país.

Todo ano, segundo Ruy Gar-
cia, 300 a 400 alunos deixam 
a universidade, número que 
dobrou em 2016. Ele chamou 
a atenção para o impacto dos 
atrasos de pagamentos na per-
manência dos alunos bolsistas 
na instituição, que é pioneira 
em ações afi rmativas no país. 
Cerca 10 mil alunos cotistas 
e não cotistas em difi culdades 
fi nanceiras recebem mensal-
mente um auxílio de R$ 450. 
“São bolsas pequenas, mas 
absolutamente indispensáveis 
para a locomoção e a frequência 
deles na universidade”.

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, enviou uma 
carta ao papa Francisco pe-
dindo mediação na crise polí-
tica que assola o país. Ela foi 
entregue ao núncio apostólico 
na nação latina, Aldo Giordani, 
pelo ministro venezuelano da 
Comunicação, Ernesto Villegas. 
Na carta, Maduro pede para o 
Papa ajudar a encontrar uma so-
lução que pacifi que a Venezuela 
e condena o uso de crianças em 
protestos, os quais chamou de 
“atos terroristas”.

Até aqui, a onda de mani-
festações contra o regime 
chavista já dura mais de 70 
dias e deixou 69 mortos. O 
presidente havia anunciado 
no último domingo (11) que 
enviaria uma mensagem a 
Francisco para tentar atrair 
o Vaticano de volta às nego-
ciações. Em outubro passado, 
a Igreja e a Unasul chegaram 
a iniciar uma mediação, mas 
os diálogos foram congelados 

ONU alerta sobre aumento de desemprego na América Latina.

O Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(Pnud) divulgou um documen-
to em que alerta que, entre 25 
milhões e 30 milhões de pes-
soas que moram na América 
Latina, podem voltar à viver 
na pobreza se não houver um 
mudança nas políticas públicas 
de cada nação. O documento 
afi rma que a recessão econô-
mica que atinge o continente 
não é a única responsável pela 
“recaída de milhões” à linha 
da pobreza, mas aponta para 
a ausência da implantação de 
“políticas públicas de nova 
geração” como a maior respon-
sável pelo problema.

A preocupação da entidade 
é, especialmente, com um 
terço das pessoas que saíram 
da condição de pobreza na 
América Latina desde 2003.   
“Muitos são jovens e mulheres 
com inserção no mercado de 
trabalho precário. Eles fazem 
parte de um grupo maior, de 
220 milhões de pessoas (38%, 
quase dois em cada cinco 
latino-americanos) que estão 
vulneráveis: ofi cialmente não 
são pobres, mas tampouco 
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Crise dobra evasão de 
alunos na Universidade

do Estado do Rio de Janeiro
Com três meses de pagamentos atrasados para técnicos e professores e um calendário acadêmico 
que ainda não saiu de 2016, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) viu dobrar a evasão de 
alunos no ano passado

to de serviços prestados à so-
ciedade, como o atendimento 
de psicologia e odontologia no 
Hospital Universitário Pedro 
Ernesto. O reitor afi rma que 
há risco de que esses serviços 
sejam suspensos, assim como 
pesquisas que dependem de 
recursos estaduais para sua 
manutenção. “A pesquisa 
não é uma coisa que a gente 
possa interromper aqui, e 
daqui a seis meses, quando 
as coisas melhorarem, a gente 
recomeça. Tem que recomeçar 
do zero.”

O governo do estado infor-
mou que a folha de pagamento 
deve ser regularizada em 45 
dias, com a adesão do estado ao 
Plano de Recuperação Fiscal da 
União. Servidores estaduais da 
educação, da segurança públi-
ca, administração penitenciária 
e defesa civil devem receber os 
salários de abril e maio ainda 
hoje. A Uerj é vinculada à Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Social (ABr).

Atualmente, os técnicos ad-
ministrativos da universidade 
estão em greve. Eles estão 
sem os salários de abril e maio 
e também não receberam o 
décimo terceiro salário de 
2016. Os professores conti-
nuam dando aulas de acordo 
com suas possibilidades de 
deslocamento para a universi-
dade, mas a situação salarial é 

a mesma. “Muitos alunos não 
estão conseguindo comparecer 
às aulas, assim como docentes, 
que estão vendendo carro, 
voltando a morar com seus 
pais. Técnicos administrativos 
[vivem] a mesma coisa, pegam 
empréstimos. Está afetando 
todos os segmentos”.

Os problemas de pagamento 
põem em risco o funcionamen-

ONU alerta para aumento da 
pobreza na América Latina

conseguiram subir para a classe 
média”, diz o relatório.

De acordo com o Pnud, é 
“fundamental” que as políticas 
de cada país “fortaleçam os 
quatro fatores que impedem o 
retrocesso: proteção social, sis-
temas de cuidado, ativos físicos 
e fi nanceiros (como um carro, 
casa própria, conta no banco). 
O crescimento econômico por si 
só, não basta. Nada que diminua 
os direitos das pessoas ou das 
comunidades ou que ameace 
a sustentabilidade ambiental 

pode ser considerado progres-
so”, diz ainda o documento. 

Entre 2003 e 2013, 72 milhões 
de pessoas saíram da pobreza 
e 94 milhões entraram para 
a faixa da classe média. Isso 
aponta para que quase oito mi-
lhões de pessoas por ano, entre 
2003 e 2008, e cinco milhões 
por ano, entre 2009 e 2014, 
saíram de condições extremas. 
No entanto, entre 2015 e 2016, 
“aumentou o número absoluto 
de pessoas pobres pela primeira 
vez na década” (ANSA).

Maduro envia carta ao Papa e 
pede mediação em crise

em dezembro, após a oposi-
ção ter acusado o governo de 
não manter sua palavra nas 
tratativas.

Na semana passada, o líder 
católico recebeu no Vaticano 
bispos da Conferência Epis-
copal Venezuelana, que lhe 
entregaram uma lista com o 
nome das pessoas mortas nas 
manifestações. Anteriormen-
te, o arcebispo de Caracas, 

cardeal Jorge Urosa Savino, 
já havia acusado Maduro de 
usar a imagem do Papa para 
manipular o povo. A oposição 
alega que o presidente tinha 
se comprometido a abrir um 
corredor humanitário, tirar as 
restrições contra o Parlamen-
to e libertar presos políticos. 
Já o governo diz que esses 
temas nunca fizeram parte 
das negociações (ANSA).

Campanha visa 
combater venda 

irregular de 
botijões de gás

A Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) lançou uma 
campanha de combate à ven-
da irregular de botijões de 
gás na cidade de São Paulo. A 
iniciativa coordena ações de 
fi scalização com a divulgação 
de informações sobre os ris-
cos da venda não autorizada 
aos consumidores. Para isto, 
foi elaborada uma cartilha 
sobre a forma de uso do gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
e a importância da manu-
tenção e garantia oferecida 
pelas empresas autorizadas.

“Além disso, tem a questão 
da segurança da circunvizi-
nhanças das empresas clan-
destinas, que armazenam 
botijões de gás sem ter as 
condições mínimas exigidas 
pela legislação”, acrescentou 
o chefe de fi scalização da 
ANP em São Paulo, Roberto 
Saldys. Ele destacou que 
para serem autorizadas a 
vender botijões, as empresas 
devem se adequar a uma 
série de normas que minimi-
zam os riscos de acidentes.

Os estabelecimentos ir-
regulares não oferecem a 
retaguarda necessária para 
lidar com o produto. “O ris-
co é de vazamento de GLP, 
sem que alguém autorizado 
venha fazer a manutenção, 
corrigir esse erro ou defeito 
do botijão. Esse vazamento 
pode causar uma explosão 
ou incêndio, são casos muito 
comuns que acontecem”, en-
fatizou. Em 2016, o Corpo de 
Bombeiro registrou 3,7 mil 
casos de vazamento de GLP, 
com ou sem incêndio asso-
ciado. Neste ano, já foram 
feitos 1,7 mil atendimentos 
envolvendo problemas com 
botijões de gás.

Para enfrentar a venda ir-
regular, a ANP também quer 
incentivar os consumidores 
a denunciarem os pontos 
de venda não autorizados. 
De acordo com Saldys, os 
vendedores irregulares com-
pram, em algum momento, 
de empresas credenciadas. 
São justamente esses pontos 
que a ANP quer identifi car. 
“O nosso principal objetivo 
é descobrir quem fomenta o 
gás clandestino. Justamente 
é essa campanha que esta-
mos fazendo” (ABr).
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Contabilidade nas novas 
regras de prestação

de contas dos partidos 

Os partidos políticos 

deverão se preparar 

para obedecer às 

Normas Eleitorais 

Brasileiras, atreladas 

às Normas Brasileiras 

de Contabilidade,  que 

fará com que os órgãos 

de controle tenham 

pleno registro dos fatos 

eleitorais

Esta medida que tem 
como objetivo combater 
o caixa dois, a corrup-

ção e, principalmente, fazer 
com que a sociedade esteja a 
par de todas as informações 
eleitorais, atribui uma gran-
de responsabilidade à classe 
contábil, cujos profi ssionais 
fi cam encarregados de fazer a 
prestação de contas dos par-
tidos políticos. Esta mudança 
está em vigor desde o dia 1º 
de junho, determinando que 
para o exercício fi nanceiro de 
2017 a emissão de recibos de 
doação de verbas na prestação 
de contas à Justiça Eleitoral 
passa a ser feita pelo Sistema 
de Prestação de Contas Anuais. 

Até então, esses comprovan-
tes eram expedidos pelo Siste-
ma de Requisição de Recibos 
Anuais. Com isso torna-se mui-
to mais rígido o controle dos 
recibos gerados e emitidos nas 
eleições. Outro benefício desta 
medida é o fi m do retrabalho, 
o que gerava desperdício de 
tempo, diminuição de produ-
ção e perda de qualidade. Es-
clarecendo melhor: de acordo 
com a legislação eleitoral, as 
contas partidárias devem ser 
apresentadas anualmente por 
todos os partidos políticos 
e entregues até o dia 30 de 
abril do exercício seguinte. 
A prestação de contas de to-
dos os partidos políticos está 
prevista na Constituição, na 
Lei dos Partidos Políticos, e é 
normatizada pela Resolução nº 
23.464, de 17 de dezembro de 
2015, do TSE.

Neste novo cenário, o profi s-
sional da Contabilidade assume 
fundamental destaque já que 
fi ca responsável por unir as se-
guintes peças: comprovante de 
remessa, à Receita, da escritu-
ração contábil digital; relação 
das contas bancárias abertas; 

extratos bancários, fornecidos 
pela instituição financeira, 
relativos ao período ao qual 
se refi ram as contas prestadas; 
conciliação bancária; cópia da 
Guia de Recolhimento a União 
dos valores de origem de fonte 
vedada recolhidos ao Tesouro 
Nacional; parecer da Comissão 
Executiva ou do Conselho 
Fiscal do partido se houver, 
sobre as contas. 

Além disso, documentos 
fi scais que comprovem a efe-
tivação dos gastos realizados 
com recursos oriundos do Fun-
do Partidário; e os seguintes 
demonstrativos: de recursos 
recebidos e distribuídos do 
Fundo Partidário, de doações 
e contribuições recebidas, dos 
fl uxos de caixa, obrigações a 
pagar, receitas, gastos, dívi-
das de campanha, de sobras 
de campanha (discriminando 
os valores recebidos e os a 
receber), de transferência de 
recursos para campanhas elei-
torais efetuados a candidatos 
e diretórios partidários.

Além disso, o profi ssional da 
Contabilidade deve providen-
ciar a certidão de regularidade 
do CRC do Profi ssional de Con-
tabilidade habilitado; relação 
identifi cando o presidente, o 
tesoureiro e os responsáveis 
pela movimentação fi nanceira 
do partido, bem como os seus 
substitutos; entre outros. Nes-
te sentido, podemos concluir 
que o profi ssional da Contabi-
lidade, que já exerce papel de 
incontestável valorização nas 
empresas, nos governos e no 
terceiro setor, assume agora 
maior relevância no que diz 
respeito à prestação de contas 
eleitorais e partidárias. 

Ele atuará no controle dos 
gastos, das receitas, na trans-
parência do controle das 
verbas para as campanhas e 
registro adequado do dinheiro 
arrecadado pelos candidatos. 
Sem dúvida, essa medida do 
TSE irá contribuir de ma-
neira extraordinária para a 
fi scalização das candidaturas, 
enquanto os profi ssionais da 
Contabilidade exercerão, den-
tre outros,  o papel de agentes 
controladores do bem público 
e dos interesses da sociedade.  

 
(*) - É presidente do Sindicato 

dos Contabilistas de São Paulo – 
Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

A - Berço do Golfe 
A Confederação Brasileira de Golfe acaba de lançar a Golf Tour Experien-
ce 2017, a primeira viagem ofi cial de uma delegação brasileira, formada 
por pessoas que atuam em diversos segmentos de golfe no País, rumo 
ao berço do esporte, na Escócia e na Irlanda. O evento acontece de 1º 
a 12 de setembro. A iniciativa é fruto de uma parceria com a agência 
Gondwana e o Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, e seu ‘Programa 
Gols Pela Vida’. É o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil e 
sem fi ns lucrativos. A ideia da parceria é oferecer e promover iniciativas 
socioesportivas do golfe às mais de 300 mil crianças e adolescentes 
atendidos todos os anos. Quem tiver interessepode solicitar uma apre-
sentação completa pelo email (faleconosco@cbg.com.br). 

B - Lixo Eletrônico
O Greenk Tech Show, maior evento de tecnologia e sustentabilidade do 
país, reunirá os apaixonados por tecnologia de todas as idades em torno 
de questões como o descarte correto do lixo eletrônico, o uso consciente 
da tecnologia e as novidades do mercado. Greenk é a junção das palavras 
geek e green. Campeonatos de games ao vivo, incluindo o Triple C com 
craques do futebol em prol de causas sociais, apresentações dinâmicas 
sobre tecnologia, educação e meio ambiente com líderes de empresas 
de ponta e startups, corrida cosplay e a presença de youtubers como 
RezendeEvil, Bruno Clash, gORDOx, Drezzy e Patife fazem parte das 
atrações especiais, que acontecem na Bienal do Ibirapuera, entre os 
próximos dias 23 e 25. Mais informações: (www.greenk.com.br). 

C - Dúvidas Sobre Processos
A Tikal Tech desenvolveu um sistema chamado “SeuProcesso”, plataforma 
que tem chamado atenção por permitir, primeiro, que qualquer pessoa 
tenha condições de descobrir se está envolvida em algum processo, 
permitindo uma localização por nome. E para quem já sabe e tem o 
número, de acompanhar tudo de maneira independente e organizada, 
resolvendo o gap de informações comum na relação cliente/advogado, 
incluindo sistema de alerta. A ferramenta ajuda na identifi cação, acom-
panhamento e esclarecimento de dúvidas sobre processos em poucos 
cliques. Existe a facilidade para o usuário enviar suas dúvidas sobre o 
conteúdo do processo para um advogado conveniado responder com 
esclarecimentos. Saiba mais em (www.seuprocesso.com).

D - Mobilidade não Motorizada
Pensar em mobilidade urbana nas cidades deve ir além do planejamento. 
O Connected Smart Cities 2017, que acontece nos próximos dias 21 e 
22, no Centro de Convenções Frei Caneca, objetiva debater iniciativas 
para tornar as nossas cidades mais inteligentes e conectadas. Diversos 
painéis serão focados em discussões sobre os desafi os e as oportunida-
des que as cidades possuem quando o objetivo é se tornarem cidades 
cada vez mais conectadas e inteligentes. O comércio também passa a 
ser realizado de forma mais dinâmica, pois as pessoas circulando pelo 
espaço tem mais oportunidades de realizar negócios e de se relacionar, 
além de aumentar fortemente a segurança devido à ocupação adequada. 
Outras informações no site: (www.connectedsmartcities.com.br).

E - Estatística e Probabilidade
Proporcionar maior interação entre pesquisadores, docentes, estudantes 
de graduação e pós, de instituições brasileiras e do exterior. Esse é um 
dos objetivos do 37° International Workshop on Bayesian Inference 
and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering (MaxEnt), 
que acontece de 9 a 14 de julho em Jarinu. O evento contribui para o 
desenvolvimento das pesquisas na área, apresentando novas técnicas 
e aplicações dos métodos Bayesianos e de Máxima Entropia. São nove 
palestras, quatro tutorias, oito sessões de apresentação oral de traba-
lhos e uma sessão de pôster. Esta é a segunda vez que o Brasil sedia a 
iniciativa, que ocorreu no país em 2008. Mais informações  no site do 
evento: (www.gis.des.ufscar.br/meetings/2017maxent).

F - Resolução de Confl itos
Nos dias 10 e 11 de agosto, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitra-
gem  realiza a segunda edição do Congresso Internacional CBMA de 
Arbitragem, no Museu do Amanhã, no Rio. A arbitragem é uma forma 
litigiosa de resolução de confl itos, com vantagens que vão desde a 
rapidez com que transcorre, até a escolha por  árbitros especialistas 
na matéria objeto do litígio. Entre os assuntos estão: A arbitragem e 
seus custos; O devido processo legal na prática arbitral; Os desafi os 
procedimentais na arbitragem envolvendo a administração pública; A 
prova na arbitragem; A prática arbitral na perspectiva dos advogados; 
Os impactos da mediação; Dispute Board e outros temas. Contará com 
a participação de importantes juristas, advogados e ministros. Saiba 
mais em (www.cbma.com.br).

G - Setor Imobiliário
Estão abertas as inscrições para a Convenção Secovi 2017. O evento 
ocorre de 26 a 29 de agosto, com a presença de palestrantes e profi s-
sionais do Brasil e do Exterior. Em debate, temas como a recuperação 
econômica, com palestra do economista Marcos Lisboa; e o impacto de 
novas tecnologias no mercado de imóveis, com Fábio Gandour, cientista-
-chefe da IBM, e Ricardo Guerra, diretor de tecnologia do Itaú-Unibanco. 
Marja Elsinga, professora da Delft University of Technology, e Luis Lima, 
da Cimlop, debatem como as mudanças tecnológicas estão mudando 
as políticas de habitação no mundo. No campo da insegurança jurídica, 
Marcelo Terra, membro do Conselho Jurídico do Secovi-SP, fala sobre 
distratos. Mais informações (www.convencaosecovi.com.br).

H - Desenvolvimento e Cidadania
A Caixa, por meio do seu Fundo Socioambiental, lançou o edital para 
seleção de projetos voltados à erradicação da pobreza, inclusão social e 
econômica, promoção da justiça da dignidade e da qualidade de vida de 
comunidades carentes. O objetivo da seleção é investir em projetos que 
fomentem a inovação e o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas 
e promotoras do desenvolvimento local com sustentabilidade. Para cada 
projeto serão investidos até R$ 200 mil para execução em 12 meses.

I - Master em Portugal
A FGV lança em agosto um programa que abre portas no Brasil e no 
exterior — o Pré-Master Internacional, uma preparação para o mestrado. 
No Rio de Janeiro, são oferecidos os cursos de Gestão de Saúde; Gestão 
de Serviços e Operações; e Gestão de Hotelaria e Turismo. Já em São 
Paulo, a formação será em Economia Monetária e Financeira; Gestão 
de Saúde; e Gestão de Serviços e Operações. O curso, que conta com o 
apoio da Diretoria Internacional da FGV, promove uma formação com 
conteúdos globais, em parceria com o ISCTE Business School (Portu-
gal). Compreende dez disciplinas (280 horas/aulas), sendo sete delas 
ensinadas no Brasil e três em Portugal. Mais informações e inscrições: 
(fgv.br/premaster-rio).

J - Ideias Transformadoras 
O Instituto 3M está com inscrições abertas para o 7º Prêmio para Estu-
dantes Universitários. O prêmio busca reconhecer e apoiar tecnicamente 
a implantação de um projeto inovador voltado para a Tecnologia Social, 
com estímulo ao desenvolvimento tecnológico e na busca por soluções 
aos problemas da sociedade. Destinada a estudantes universitários de 
graduação, a premiação recebe projetos inovadores nas áreas de saúde, 
educação e meio ambiente. A edição de 2017 reconhece o projeto ven-
cedor com o valor de R$ 50 mil, que deverá ser integralmente utilizado 
na sua execução. Inscrições em:  (http://www.3minovacao.com.br/blog/7-
-premio-instituto-3m-para-estudantes-universitarios-abre-inscricoes). 

A - Berço do Golfe 
A Confederação Brasileira de Golfe acaba de lançar a Golf Tour Experien-

D - Mobilidade não Motorizada
Pensar em mobilidade urbana nas cidades deve ir além do planejamento. 

Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária - Cooperativa de Crédito e Investimento
Sicoob Independência - Publicação pelo Jornal Empresas & Negocios no dia 15/06/2017 - edição nº 3.407

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA
SICOOB INDEPENDÊNCIA - CNPJ n.º 04.306.351/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Independência – Sicoob Independência, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam
4.351 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA,
a ser realizada no dia 27 de junho de 2017, às 18 (dezoito) horas no edifício Reynaldo Raucci no auditório, por
absoluta falta de espaço em sua sede social, localizado na avenida Angélica, 2.530, nesta cidade, em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 19 (dezenove) horas,
com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20 (vinte) horas, com
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA - EM REGIME
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma ampla e consolidação geral do Estatuto Social da
Cooperativa, em cumprimento àsdeterminações objeto do parágrafo 2º do ofício 17.590/2016-BCB/Deorf/GTBHO
e do Processo BCB n. 1601626109; 2. Prestação de Contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2016, compreendendo
o Relatório Anual, Balanços Gerais, Demonstração da Conta de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho
Fiscal e da Auditoria Independente; 3. Destinação das sobras líquidas e a sua fórmula de cálculo; 4. Fixação do valor
dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presenças dos
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 5. Destinação e Ratificação dos recursos advindos do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7.Ajuste de Provisão,
conforme Exigência do Banco Central do Brasil – Oficio n. 7583/2017- BCB; 8. Outros assuntos de interesse do
quadro social (sem caráter deliberativo). São Paulo, 15 de junho de 2017. Paulo Cezar Fernandes David –
Presidente. NOTA 1: A proposta do novo Estatuto Social encontra-se à disposição dos associados na
sede da Cooperativa. NOTA 2: Cumprindo o determinado no artigo 46 da Resolução do C.M.N. n. 4.434/
15, o Sicoob Independência informa que as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do respectivo
parecer da auditoria externa do exercício de 2016, encontram-se disponíveis aos associados. OBS.: A
Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

Os ministros da Defesa 
do Brasil, Raul Jungmann, e 
da Suécia, Peter Hultqvist, 
reuniram-se em Estocolmo, 
para discutir as oportunidades 
crescentes de cooperação bi-
lateral em defesa, a exemplo 
do projeto Gripen NG, e de-
mais contribuições em outros 
setores da economia de ambos 
os países. “Estamos avançan-
do na parceria entre o Brasil e 
a Suécia. E o Gripen NG é uma 
colaboração importante, pois 
permitirá que o Brasil tenha 
autonomia para construir avi-
ões de caça no futuro”, afi rmou 
o ministro Jungmann. 

Até 2024, 350 profi ssionais 
participarão de cursos e 
treinamentos no centro de 
pesquisa nórdico. Ao final 
do programa, eles deverão 
dominar todo o conhecimento 
crítico necessário para o de-
senvolvimento das aeronaves. 
Em abril, a empresa sueca 
fabricante do novo caça, a 
SAAB, garantiu que todos as 

aeronaves do modelo recebe-
rão peças brasileiras a partir 
do acordo de transferência 
de tecnologia com o Brasil. O 
avanço na cooperação com a 
Suécia deverá garantir que não 
somente as bases industriais 
aeronáuticas serão benefi cia-
das, mas também outras áreas 
das economias dos dois países.

Após o encontro, os dois 
ministros seguiram até a Base 
Aérea de Uppsala, cidade a 80 
km da capital. No local, assis-
tiram a uma demonstração es-
tática da aeronave de multiuso 
KC-390, planejada pela FAB 
e produzida pela Embraer. 
Durante a apresentação, o 
ministro Jungmann afi rmou 
que “o KC 390 é um projeto 
estratégico, prioritário para 
o Ministério da Defesa, e que 
foi concebido para atender às 
necessidades operacionais da 
FAB. Mas, também atenderá 
às necessidades de outras for-
ças aéreas de países amigos”
(AC/MD).

O acordo permite que a empresa volte a participar de licitações na estatal.

O documento prevê um 
conjunto de obrigações 
de integridade permitin-

do que a empresa volte a par-
ticipar de licitações na estatal. 
Segundo a Petrobras, entre as 
obrigações e compromissos 
assumidos está a manutenção, 
por parte da Andrade Gutierrez, 
de um programa de integridade 
efetivo, em conformidade com a 
legislação anticorrupção e cons-
tituído de pontos de melhoria 
específi cos estabelecidos pela 
petrolífera. 

A Andrade Gutierrez tornou-
-se elegível para a assinatura 
do termo de compromisso por 
ter fi rmado acordo de leniência 
com o Ministério Público Fede-
ral (MPF) e adotado medidas 

Dentre os setores, o de Móveis e Eletrodomésticos apresentou 

alta de 5,2% entre abril e maio.

Informações do varejo apu-
radas pela Boa Vista SCPC 
apontam que o Movimento 
do Comércio subiu 2,7% em 
maio, considerando os dados 
mensais com ajuste sazonal. 
Na avaliação acumulada em 
12 meses (junho de 2016 até 
maio de 2017) houve queda 
de 3,0% frente aos 12 meses 
antecedentes. Já na compa-
ração mensal contra o mesmo 
mês do ano anterior, houve 
diminuição de 1,1%.

Desde novembro de 2016 
o indicador do varejo vem 
gradualmente se recuperando 
quando observado na aferição 
acumulada em 12 meses, ain-
da que apresente um ritmo 
menor do que o esperado no 
início do ano. Contudo, para as 
próximas aferições aguardam-
-se resultados mais otimistas, 
uma vez que os efeitos da 
redução de juros, iniciada no 
terceiro trimestre de 2016, de-
vem ser observados com mais 

intensidade, assim como uma 
melhoria dos níveis de renda, 
continuidade da redução do 
nível de preços, entre outros 
fatores.

Na análise mensal, dentre 
os principais setores, o de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou alta de 5,2% 
entre abril e maio, desconta-
dos os efeitos sazonais. Nos 
dados sem ajuste sazonal, a 
variação acumulada em 12 
meses foi negativa em 2,8%. 
A categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” subiu 
0,4% no mês, expurgados 
os efeitos sazonais. Já na 
comparação da série sazonal, 
nos dados acumulados em 
12 meses houve recuo de 
7,8%. A atividade do setor de 
“Supermercados, Alimentos 
e Bebidas” subiu 0,7% no mês 
na série dessazonalizada. Na 
série sem ajuste, a variação 
acumulada em 12 meses 
recuou 1,8% (SCPC).
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Empresa assinará acordo para 
voltar a participar de licitações
A diretoria executiva da Petrobras autorizou assinatura de termo de compromisso com a empreiteira 
Andrade Gutierrez

para corrigir e sanear irregu-
laridades praticadas por seus 
representantes. O bloqueio que 
atingiu a Andrade Gutierrez e 

outras 20 empresas citadas na 
Operação Lava Jato foi ado-
tado pela Petrobras em 29 de 
dezembro de 2014. Essas com-

panhias estão temporariamente 
impedidas de ser contratadas e 
de participar de licitações pro-
movidas pela da estatal (ABr).

Movimento do Comércio 
subiu 2,7% em maio

Brasil avança na parceria 
com a Suécia
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Tempos difíceis

Precisamos cultivar a 

serenidade. Você vai ao 

banco, cai o sistema. 

Procura a clínica para 

marcar hora e recebe a 

informação que saiu do 

convênio

Vai à concessionária e é 
informado que perdeu 
a garantia porque a 

revisão anterior do automóvel 
foi feita com alguns dias de 
atraso. Vivemos numa época 
de abuso por homens que se 
julgam acima de tudo e de 
todos, impondo sua vontade 
de forma tirânica, conduzindo 
tudo para o abismo das vaida-
des e paixão pelo poder, em vez 
de construir e benefi ciar para 
a conquista da paz, progresso 
e evolução. 

A situação geral do mundo 
está complicada, difícil e tende 
a piorar porque muitas pessoas 
estão acomodadas, satisfeitas 
com aquilo em que acreditam 
sobre a vida, e pouco fazem no 
sentido de renovar e ampliar 
sua visão para buscar o apri-
moramento e a melhora geral. 

A situação do Brasil tende a 
piorar devido à crise política, 
à roubalheira e ao aumento de 
défi cits e dívidas, pois a gera-
ção de dólares pelas exporta-
ções de commodities não será 
sufi ciente para atender toda a 
demanda, agravando o dese-
quilíbrio. Está difícil a reversão 
que leve ao estabelecimento de 
um projeto de vida sadia que 
permita preservar os valores 
duramente conquistados.

No conturbado mundo fi nan-
ceiro, o aumento das reservas 
da China chama a atenção 
para os resultados, mas lá o 
governo mescla economia de 
livre mercado com capitalismo 
de Estado, com rigidez na re-
gulamentação geral. Ainda não 
foi descoberta a fórmula para 
se praticar isso no Ocidente; 
possivelmente, qualquer dia 
destes chegaremos lá, endu-
recendo mais a vida.

O Brasil vem sofrendo des-
governo há décadas com sua 
extravagante política de juros 
elevados e controle de preços 
feito com a desestabilização 
da taxa de câmbio, tornando 
o país refém do capital espe-
culativo. Estamos voltando 
ao tempo de exportador de 

“bananas” e os governantes 
deixam a coisa rolar; vão gas-
tando e endividando o país, 
ampliando a sua dependência. 
A economia brasileira já está 
bem fragilizada com tanta 
irresponsabilidade. 

O povo é de boa fé, acredita 
nas palavras dos políticos, 
mas os fatos sempre acabam 
por desmenti-los. A decepção 
é semelhante àquela sentida 
quando se soube da inade-
quada aquisição da refi naria 
em Pasadena pela Petrobrás. 
Para onde vai o Brasil? O que 
fez a sua população? O que 
fi zeram seus governantes em 
todos os níveis? 

Nossa história econômica 
é triste e começou em 1822, 
já com o endividamento para 
a Inglaterra. Só nos livramos 
do sistema escravocrata em 
1888. Muitas foram as déca-
das perdidas. Algum avanço 
foi obtido nos governos de 
Juscelino Kubitschek e dos 
militares, como, por exemplo, 
a criação da Embraer.  Mas 
depois desses períodos, o país 
fi cou estagnado. 

A partir dos anos 1980 tive-
mos vários desajustes na taxa 
de juros, infl ação e câmbio, o 
que levou ao declínio da indús-
tria que, ao contrário, deveria 
ter se fortalecido com apoio do 
governo e empenho dos em-
presários. Apesar dos recursos 
ofertados pela natureza e da 
sua vocação pacífi ca, o Brasil 
passou a ser um país miserável 
e inculto. A situação é grave. 
Se Temer e Meirelles não de-
rem agora uma arrumada no 
país, que futuro poderemos 
esperar?

O rumo certo tem de ser 
alcançado através da boa 
educação e bom preparo para 
a vida de todos os cidadãos. A 
adaptação às leis da natureza 
é o único meio, pois elas são 
as leis do desenvolvimento 
da Criação que têm de ser 
compreendidas em sua lógica 
sem lacunas.
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Ações de 
valorização para 
a indústria têxtil 
e de confecção

A Frente Parlamentar Mista 
José Alencar pelo Desenvolvi-
mento da Indústria Têxtil e da 
Confecção tem duas pautas de 
urgência no Congresso Nacio-
nal: a reinserção do setor de 
confecção na MP que desonera 
a folha de pagamento, e o au-
mento da alíquota no Reintegra, 
o programa do governo federal 
que devolve para as empresas 
parte dos impostos acumulados 
na cadeia de produção destina-
da à exportação.

“Essa é a agenda de urgên-
cia”, disse o deputado Vanderlei 
Macris (PSDB-SP), líder da 
Frente na Câmara, durante o 
primeiro encontro de 2017. 
Diante de representantes dos 
diferentes segmentos que com-
põem o setor têxtil, Macris falou 
do compromisso de trabalhar 
para que os setores de grande 
empregabilidade, a exemplo 
do calçadista, TI e confecções, 
sejam reintegrados a essa MP. 
“É um momento de integração 
entre parlamentares e segmen-
tos do setor para a produção de 
resultados”, afi rmou.

Segundo ele, o setor têxtil, e 
mais especifi camente o de con-
fecções, emprega 1,5 milhão 
de trabalhadores diretos. “É 
importante mostrar ao governo 
a luta deste setor de alta em-
pregabilidade, e dar condições 
para que as demandas possam 
ser atendidas”. Macris acres-
centa que a desoneração na 
indústria têxtil não prejudica 
o ajuste fi scal do governo. “O 
setor já criou 16 mil novos 
postos de trabalho este ano e 
a desoneração é fundamental”, 
reiterou o parlamentar. 

Os números da indústria têx-
til, depois de dois anos seguidos 
de recessão, indicam uma recu-
peração. Segundo a Abit, houve 
alta de 1% na produção de 
vestuário, contra queda de 6,7% 
em 2016. A produção de têxteis 
também indica crescimento de 
1% contra 5,3% negativos, no 
ano anterior. A perspectiva é 
de que o faturamento do setor 
têxtil e de confecção seja de R$ 
135 bilhões. Isso signifi ca um 
aumento de 4,6%, em relação 
a 2016 (psdbnacamara).

O PT quer inviabilizar o 
avanço da proposta que, entre 
outras mudanças, institui a 
cláusula de desempenho para 
partidos políticos, cria a fede-
ração de partidos e acaba com 
as coligações partidárias nas 
disputas proporcionais. O alerta 
é do deputado Betinho Gomes 
(PSDB-PE). Ele exemplifi ca o 
fato de a Liderança do PT na 
Casa ter solicitado ao presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, 
para anexar a proposta a uma 
outra, cujo relator é o deputado 
Vicente Cândido (PT-SP). 

Aproposta, que teve Betinho 
Gomes como relator, veio do Se-
nado, já foi aprovada na Comis-
são de Constituição e Justiça e 
está na penúltima etapa antes 
de ir ao plenário da Câmara para 
votação. “Está claro que o ob-
jetivo é inviabilizar a proposta, 
que é a mais exequível neste 
momento. Maia precisa rejeitar 

Deputado Betinho Gomes 

(PSDB-PE).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveria, enviou ao 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Marco Aurélio 
Melo, um ofício informando 
que o senador afastado Aécio 
Neves teve o salário suspenso 
e está sem carro ofi cial desde 
o dia 18 de maio, data em que 
a Corte determinou o afas-
tamento do parlamentar do 
mandato. No ofício, Eunício 
informa que desde a data 
também está suspensa a verba 
indenizatória. 

Acrescenta ainda que o 
registro de presença de Aé-
cio foi desativado e retirado 
do painel do plenário e das 
comissões e que o portal do 
Senado passou a informar que 
o parlamentar está afastado 
por decisão judicial.

Nos últimos dias, a diretoria-
-geral do Senado e Eunício 
Oliveira negaram estar des-
cumprindo a determinação 
do ministro do STF Edson 
Fachin de afastar o senador 
Aécio Neves do mandato. 

As reações vieram após a pu-
blicação de uma reportagem 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
que destacou que o nome de 

Presidente do Senado, Eunício Oliveria.

O nome da convenção 
faz homenagem às ví-
timas de tragédia por 

envenenamento de mercúrio 
ocorrida na cidade japonesa de 
Minamata, onde uma empresa 
química lançou no mar dejetos 
com a substância desde 1930. 
Devido ao efeito cumulativo 
na cadeia alimentar, o despejo 
provocou intoxicação em quase 
3 mil pessoas apenas a partir da 
década de 1950, principalmen-
te em famílias de pescadores.

A convenção tem o objetivo 
de proteger a saúde humana e 
o meio ambiente das emissões 
e liberações de mercúrio e seus 
compostos, estabelecendo obri-
gações de controle de fontes e 
comércio de mercúrio, inclusi-
ve o banimento da mineração 
primária da substância (a qual 
não ocorre no Brasil). O texto 
prevê a eliminação ou redução 
do uso do mercúrio em deter-
minados produtos e processos 

A
le

xs
sa

nd
ro

 L
oy

ol
a

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Deputados aprovaram acordo que estabelece obrigações de controle

de fontes e comércio de mercúrio.
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Audiência pública da Co-
missão de Cultura da Câmara 
reuniu parlamentares, pesqui-
sadores e músicos para discutir 
a criação do Dia Nacional da 
Música e Viola Caipira, prevista 
em projeto apresentado pelo 
deputado João Daniel (PT-SE). 
A proposta defi ne a data come-
morativa como 13 de julho, dia 
do nascimento do jornalista e 
pesquisador Cornélio Pires, 
que em 1928 gravou o primeiro 
disco de música caipira.

O deputado João Daniel justi-
fi cou a importância simbólica da 
medida. “A adoção desse dia é 
uma forma de homenagear Cor-
nélio Pires por ter introduzido 
a música caipira no Brasil, e ao 
fazer isso, reconhecer também 
o instrumento e a música que 
representa a alma do homem 
do campo brasileiro”, disse. A 
audiência pública foi pedida 
por um grupo de deputados 
como maneira de cumprir a 
exigência legal. 

Evandro Roman (PSD-PR), 
destacou a importância cultural 
da viola e da música caipira para 
o homem do campo. “A moda de 
viola é algo que entra na alma de 

cada um de nós e faz com que 
nos lembremos de nossas ações 
ligadas à terra e à lida com os 
animais”, disse. Um dos convi-
dados foi o músico Zé Mulato, 
da dupla Zé Mulato e Cassiano, 
que falou da importância da 
viola e da música caipira na 
cultura nacional. A viola caipira 
faz parte da cultura e tradição 
de uma parte do Brasil que 
vai do Paraná ao Tocantins, 
passando por São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Goiás. 

O som da viola está na catira, 
no cururu, em festas religiosas, 
na música sertaneja e ganhou até 
versões para orquestra. O violeiro 
e pesquisador Roberto Correa 
também defendeu a proposta. O 
produtor cultural e radialista Luiz 
Rocha, que produz e apresenta 
o programa Brasil Caipira, da 
TV Câmara, defendeu o proje-
to como maneira de proteger 
uma manifestação cultural que 
tem pouco espaço no mercado 
comercial. A proposta tem que 
ser aprovada nas comissões de 
Constituição e Justiça e na de 
Cultura – antes de ser enviada 
ao Senado (Ag. Senado). 

Deputados aprovam convenção 
sobre redução do uso de mercúrio
O Plenário da Câmara aprovou o projeto que contém a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, 
adotada na cidade de Kumamoto (Japão) em 10 de outubro de 2013

industriais, bem como o manejo 
sustentável de resíduos e o 
gerenciamento de áreas con-
taminadas por meio de planos 
nacionais para a redução de seu 
uso no garimpo de ouro.

O mercúrio é um elemento 

químico que, na forma líquida, 
evapora facilmente, sendo li-
berado no ar, na água e no solo 
por processos naturais e ação 
do ser humano. É considerado 
uma das substâncias mais pe-
rigosas para a saúde e o meio 

ambiente. A exposição a níveis 
elevados pode provocar efeitos 
graves, como danos neurológi-
cos, cardiológicos, pulmonares, 
renais e imunológicos. A maté-
ria será enviada ao Senado (Ag.
Câmara).

Presidente do Senado envia ofício 
ao STF sobre afastamento de Aécio

Aécio ainda constava no painel 
de votação e seu gabinete fun-
cionava normalmente, o que 
confi guraria descumprimento 
da decisão do Supremo. Ao 
ser questionado pelo senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) sobre 
a ausência do nome de Aécio 
Neves no painel de votação do 
plenário, Eunício disse que ele 
já estava apagado, mas agora foi 
retirado para que não restem 
dúvidas de que o Senado cum-
pre a decisão do STF.

“É para deixar bem claro que 
a Mesa Diretora e esta Presidên-

cia não descumpriram a deci-
são da Suprema Corte. Como 
gerava dúvida o nome fi car ali 
apagado como estava, fi cava 
branco, agora está retirado 
para que não gere nenhum 
tipo de dúvida”, disse Eunício. 
Aécio Neves não comparece 
ao Senado desde 18 maio, dia 
em que seu afastamento foi 
determinado e uma operação 
da Polícia Federal realizou 
busca e apreensão em suas 
residências de Brasília, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte 
(ABr).

Partido dos Trabalhadores ‘quer 
inviabilizar’ a reforma política

está numa comissão especial 
para analisar o seu mérito, 
sob a relatoria da deputada 
Shéridan (RR). Para o texto 
ser aprovado em plenário, são 
necessários o mínimo de 308 
votos favoráveis.

“É urgente que o Brasil possa 
fazer ajustes no sistema políti-
co, porque hoje nós temos uma 
verdadeira farra de criação de 
partidos. Até para preservar 
algumas agremiações que são 
de fato orgânicas, a PEC ins-
titui a federação partidária, a 
possibilidade de as legendas 
que têm identidade ideológica 
se unificarem, para formar 
uma bancada, para alcançar as 
metas que o texto está estabe-
lecendo. É uma transição, para 
que todos os partidos possam 
se ajustar a esse novo modelo 
que nós estamos defendendo”, 
acrescentou Betinho Gomes 
(psdbnacamara).

o pleito do PT, que não ajuda 
em nada o Congresso a promo-
ver alterações signifi cativas na 
legislação político-partidária”, 
criticou o tucano.

A proposta da reforma po-
lítica foi aprovada na CCJ por 
37 votos a 14. Atualmente, 

Comissão debate 
preservação da

música e da viola caipira

A dupla Zé Mulato e Cassiano se apresentou na audiência que 

debateu projeto que cria o Dia Nacional da Música e Viola Caipira.

Lúcio Bernardo/Ag.Câmara

A.B.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ.MF 12.764.598/0001-74 - NIRE 35.300.385.586

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/Hora/Local: 12/05/2017, às 11 hs, sede social, São Paulo/SP.  Mesa: Andréa Cochrane - Presidente; Léo Wallace
Cochrane Junior - Secretário. Convocação e Publicação: Dispensada. Presença: Totalidade. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: (A) AGO: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encer-
rado em 31/12/2016, estão dispensadas consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/76, com nova redação dada
pela Lei 10.194/2001; (ii) Destinação do lucro liquido apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2016, destinan-
do-se 5% a constituição de reserva legal e o restante distribuído de forma proporcional aos acionistas da companhia; e (iii)
Reeleitos para compor a Diretoria da companhia Welson Nelson da Costa, RG 26.699.203-1 SSP/SP, CPF 322.403.173-
53, Diretor sem designação específica, Marcos Vinícius do Prado, RG 19.368.848-7 SSP/SP, CPF 085.730.768-10, Diretor
sem designação específica, os quais exercerão suas funções até a AGO a realizar-se em 2018. Os Diretores ora reeleitos
declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeça de exercer suas funções na
companhia; (B) AGE: (i) outorga de procuração por instrumento público para Jair Nobumassa Kadowaki, RG 5.816.748 SSP/
SP, CPF 669.055.248-91, representar a companhia na (a) abertura, movimentação e encerramento de conta corrente ou
conta investimento junto a qualquer instituição financeira, podendo, para tanto, (i) assinar e endossar cheques, (ii) receber
quaisquer importâncias devidas, por qualquer título e por quem quer que seja, passando os necessários recibos e dando
quitações, (iii) sacar, aceitar, transferir saldos seja via documento físico ou eletrônico, (iv) solicitar resgate de aplicações
financeiras, (v) fazer aplicações, (vi) receber documentos relativos a qualquer conta corrente em nome da Outorgante em
qualquer banco ou instituição financeira, (vii) concordar e ou discordar de tarifas, (viii) cancelar ou cadastrar débitos auto-
máticos, (ix) assinar contratos de serviços, (x) cadastrar usuários secundários, para inclusão de contas a pagar/fornecedores,
(xi) consultar saldo/extrato de conta corrente, poupança, conta investimento, aplicações/operações de investimentos,
operações de crédito, dentre outros, (xii) cadastrar, alterar e desbloquear senhas, de usuários secundários e também
de usuário master, bem como na (b) compra e venda de bens móveis ou imóveis, podendo para tanto assinar todos os
termos e documentos necessários, incluindo, mas não se limitando, a compromissos particulares, contratos, escrituras
públicas, e praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao cabal e fiel desempenho do mandato, nos termos do item
“i” do §2º do do Artigo 7º do Estatuto Social da companhia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos
os presentes. Data: SP, 12/05/2017. Mesa: Presidente - Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Junior.
Acionistas Presentes: (aa) Andréa Cochrane e Léo Wallace Cochrane Junior. Andréa Cochrane-Presidente; Léo Wallace
Cochrane Junior-Secretário. JUCESP nº 257.941/17-4 em 07/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo, esta-
do de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em primeira convocação, no dia
22 de junho de 2017, às 11:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
da Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo– SP, 14 de junho de 2017. CARLOS ALBERTO GUER-
REIRO-Diretor Presidente. ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO-Diretor Administrativo e Financeiro.    (14.15.20/06/2017)

Balanço Patrimonial - Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Valores Expressos em Reais)
Passivo Circulante Nota            2016            2015
Contas a Pagar 6.394,16 6.924,41
Empréstimos - Mutuo 750.000,00 –
Obrigações Trabalhistas 1.056,00 945,60
Receita Antecipada 9.000,00 9.000,00
Impostos a Pagar 1.295,71 1.919,32
IRPJ e CSLL a Pagar 37.300,19 13.023,29
Total Passivo Circulante 2.2 805.046,06 31.812,62
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 5.927.331,00 5.927.331,00
Reserva de Capital 1.185.466,20 1.185.466,20
Reserva de Lucros 1.642.789,37 1.241.848,95
Total Patrimônio Líquido 2.3 8.755.586,57 8.354.646,15

Total do Passivo 9.560.632,63 8.386.458,77

Demonstração do Resultado do Exercício - (Valores Expressos em Reais)
Nota             2016             2015

Receita Bruta Vendas e Locações 796.575,26 1.060.873,23
Cofins (17.117,90) (31.826,28)
Pis (3.708,88) (6.895,70)
Receita Liquida de Vendas 775.748,48 1.022.151,25
Custos dos Imóveis Vendidos 2.4 – (67.178,44)
Lucro Bruto da Atividade 775.748,48 954.972,81
Despesas e Receitas Operacionais 2.4
Despesas Administrativas (124.797,05) (136.328,94)
Outros Impostos e Taxas (89.125,61) (6.827,53)
Despesas de Depreciações (41.652,54) (105.751,59)
Total das Receitas e Despesas Operacionais (255.575,20) (248.908,06)

Fluxo de Caixa (Método Indireto) - (Valores Expressos em Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Resultado Líquido 400.940,42 645.782,65
Aumento - Depreciação e amortização 41.652,54 105.751,59
Sub total 442.592,96 751.534,24
(Aumento) Diminuição de ativos:
Aplicação Financeira 600.000,00 (600.000,00)
Contas a Receber 6.654,98 5.056,23
Adiantamento – 3.165,77
Depósito Judiciais – (28.377,78)
Estoque de Imoveis – 67.178,44
Obras em Andamento 946.778,01 (588.572,53)
Sub total 1.553.432,99 (1.141.549,87)
Aumento (Diminuição) nas contas do passivo circulante
Contas a Pagar (530,25) 267,30
Obrigações Trabalhistas 110,40 76,80
Receita Antecipada – (356.000,00)
Impostos a Pagar 23.653,29 (49.807,06)
Sub total 23.233,44 (405.462,96)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais 2.019.259,39 (795.478,59)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Participações Permanente
  - MC Centro Comercial (3.010.000,00) –
Investimento em Ativo Imobilizado (947.462,00) –
Caixa líquido usado
  nas atividades de investimento (3.957.462,00) –
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos - Mutuo 750.000,00 –
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento 750.000,00 –
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa (1.188.202,61) (795.478,59)
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.336.083,35 2.131.561,94
No fim do exercício 147.880,74 1.336.083,35
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas)
  atividades operacionais (1.188.202,61) (795.478,59)

Demonstração da Mutação do Patrimônio - (Valores Expressos em Reais)
         Capital Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros  do Exercício Patrimônio Liquido

Saldo em 31/12/2015 5.927.331,00 1.185.466,20 1.241.848,95 – 8.354.646,15
Lucros do Exercício – – – 400.940,42 400.940,42
Reservas – – 400.940,42 (400.940,42) –
Saldo em 31/12/2016 5.927.331,00 1.185.466,20 1.642.789,37 – 8.755.586,57

DILAN INVESTIMENTOS E PDILAN INVESTIMENTOS E PDILAN INVESTIMENTOS E PDILAN INVESTIMENTOS E PDILAN INVESTIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ: 09.328.453/0001-16

Demonstrações Financeiras

Ativo Circulante Nota            2016            2015
Caixa/Bancos 147.880,74 1.336.083,35
Aplicação Financeira – 600.000,00
Contas a Receber 20.626,17 27.281,15
Depósito Judiciais 28.377,78 28.377,78
Obras em Andamento – 946.778,01
Provisão para IRPJ e CSLL Diferido 94.753,32 94.753,32
Total Ativo Circulante 2.1 291.638,01 3.033.273,61
Ativo Não Circulante
Investimentos
Participações Permanente
  - MC Centro Comercial 3.010.000,00 –
Total dos Investimentos 3.010.000,00 –
Imobilizado
Terreno 3.572.460,06 3.554.777,57
Edificio 3.280.550,28 2.350.770,77
Maquinas e Equipamentos 13.044,50 13.044,50
Depreciação (607.060,22) (565.407,68)
Total do Imobilizado 2.1 6.258.994,62 5.353.185,16
Total Ativo Não Circulante 9.268.994,62 5.353.185,16
Total do Ativo 9.560.632,63 8.386.458,77

Nota             2016             2015
Resultado Operacional Antes
  do Resultado Financeiro 520.173,28 706.064,75
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras – 6.557,31
Despesas Financeiras (1.576,22) (2.543,49)
Total do Resultado Financeiro (1.576,22) 4.013,82
Lucro ou (Prejuízo) Antes do IR e CS 2.4 518.597,06 706.064,75
Provisão para CS Corrente (36.769,86) (23.853,39)
Provisão para IR Corrente (80.886,78) (40.442,53)
Lucro ou (Prejuízo) do Período 400.940,42 641.768,83

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Nota 1 - Contexto Operacional - A Dilan Investimentos e Participações
S.A. é uma sociedade constituída em 12 de novembro de 2007 sob forma de
Sociedade por Ações de capital fechado que tem por objetivo realizar inves-
timentos em empreendimentos e participação no capital de outras socieda-
des, sediadas no Brasil ou no exterior na condição de sócia, acionista e/ou
quotista, com recursos próprios ou incentivados. Nota 2 - Apresentações
das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com a legislação societária
modificada pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, conso-

ante as principais praticas contábeis a seguir descritas: Nota 2.1. - Ativo e
Passivo Circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicio-
nados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias.
Nota 2.2. - Ativo Permanente - Imobilizado - Os bens do imobilizado são
depreciados com base no método linear, sendo utilizadas a taxa de 5% (cin-
co por cento) ao ano para os bens classificados no grupo de Imóveis em
função do prazo de vida útil estimado. Nota 2.3 - Capital Social e Ações - a)
Reserva legal e de Capital: É constituída à razão de 20% do capital social
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, a titulo de reserva legal e o valor
de até o limite de 20% do capital social e e valor de R$ 1.185.466,20 com
reserva de capital para que se tenha o equilíbrio das contas conforme

decisão da diretoria. - b) Reserva de lucro: a reserva de lucro no valor de
R$ 1.642.789,37 foi mantida para que se tenha o equilíbrio das contas con-
forme decisão da diretoria. Nota 2.4 - Apuração do resultado - O resultado é
apurado em conformidade com o regime de competência. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Estimati-
vas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras foram feitas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Adminis-
tração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de
estimativas contábeis. A Companhia revisa as estimativas e as premissas
pelo menos anualmente.

Carlos Eduardo Rodrigues Gomes - Presidente - CPF: 118.695.758-14
Eduardo Henrique Lopes Gomes - Vice Presidente - CPF: 401.673.008-22

A&G Serviços Contábeis SS Ltda
Jose Carlos Ranulfo Amaral - Contador -CRC 2SP024479/O-9

Balanço Patrimonial - Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores Expressos em Reais)
Ativo Circulante Nota              2016              2015
Caixa/Bancos 116.180,14 119.134,75
Aplicações Financeiras 299.998,26 –
Dividendos Propostos a Receber 2.914.163,36 582.462,26
Impostos a Recuperar 9.418,31 –
Provisão para IRPJ e CSLL Diferido 55.965,06 59.112,05
Total Ativo Circulante 2.1 3.395.725,13 760.709,06

Ativo Não Circulante
Investimentos em Outras Empresas
Posse Empreendimentos
  e Participações Ltda. 10.330.995,00 10.330.995,00
Outras Participações 10,59 8,52
Total dos Investimentos 2.1 10.331.005,59 10.331.003,52
Total Ativo Não Circulante 10.331.005,59 10.331.003,52

Total do Ativo 13.726.730,72 11.091.712,58

Passivo Circulante Nota              2016              2015
Contas a Pagar 1.336,32 1.205,28
Obrigações Trabalhistas 1.056,00 944,04
Dividendos Propostos a Pagar 3.224.338,40 589.563,26
Total Passivo Circulante 2.2 3.226.730,72 591.712,58

Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 2.031.995,00 2.031.995,00
Reserva de Capital 1.468.005,00 1.468.005,00
Reserva de Lucros 7.000.000,00 7.000.000,00
Total Patrimônio Líquido 2.3 10.500.000,00 10.500.000,00

Total do Passivo 13.726.730,72 11.091.712,58

             2016              2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado Líquido 5.294.776,70 3.153.939,04
Equivalência Patrimonial (2,07) 0,33
Imposto de renda e contribuição social
  diferidos líquidos 3.146,99 (8.996,49)
Sub total 5.297.921,62 3.144.942,88
(Aumento) Diminuição de ativos:
Aplicações Financeiras (299.998,26) –
Dividendos Propostos a Receber (2.331.701,10) (181.060,06)
Impostos a Recuperar (9.418,31) –
Sub total (2.641.117,67) (181.060,06)
Aumento (Diminição) nas contas
  do passivo circulante
Obrigações Sociais e Trabalhistas 111,96 75,24
Contas a Pagar 131,04 42,42
Sub total 243,00 117,66
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais 2.657.046,95 2.964.000,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de dividendos (2.660.001,56) (2.967.001,82)
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento (2.660.001,56) (2.967.001,82)
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa (2.954,61) (3.001,34)
Demonstração do aumento (redução)
  de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 119.134,75 –
No fim do exercício 116.180,14 119.134,75
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas)
  atividades operacionais (2.954,61) 119.134,75

Demonstração da Mutação do Patrimônio - (Valores Expressos em Reais)
         Capital Reserva de Capital Reservas de Lucros Lucros do Exercício Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2015 2.031.995,00 1.468.005,00 7.000.000,00 – 10.500.000,00
Lucros do Exercício – – – 5.294.776,70 5.294.776,70
Lucros Distribuídos – – – (5.294.776,70) (5.294.776,70)
Saldo em 31/12/2016 2.031.995,00 1.468.005,00 7.000.000,00 – 10.500.000,00

Nota              2016              2015
Receitas e (Despesas) Operacionais 2.4
Resultado Positivos em
  Partipações Societárias 5.286.712,01 3.185.074,60
Resultado Negativos em
  Partipações Societárias (0,10) (2.647,03)
Despesas Administrativas (40.651,47) (36.854,64)
Impostos e Taxas (965,52) (61,88)
Lucro (prejuízo) operacional antes
  do resultado financeiro 5.245.094,92 3.145.511,05

Demonstração do Resultado do Exercício - (Valores Expressos em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Nota 1 - Contexto Operacional - A GTO Participações S. A. é uma socieda-
de constituída em 28 de janeiro de 2008 sob forma de Sociedade por Ações
de capital fechado que tem por objetivo realizar investimentos em empreen-
dimentos e participação no capital de outras sociedades, sediadas no Brasil
ou no exterior na condição de sócia, acionista e/ou quotista, com recursos
próprios ou incentivados. Durante os exercícios de 2015 e 2014, seus inves-
timentos foram centralizados em empresas ligadas ao comercio varejistas de
combustíveis. Nota 2 - Apresentações das Demonstrações Contábeis - As
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com a legislação societária modificada pela Lei nº 11.638/07 e pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, consoante as principais praticas con-
tábeis a seguir descritas: Nota 2.1. - Ativos circulantes e não circulantes
estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicá-

Nota              2016              2015
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras 61.904,12 –
Despesas Financeiras (280,68) (568,50)
PIS COFINS sobre Receitas (1.451,70) –
Total do Resultado Financeiro 60.171,74 (568,50)
Lucro ou (Prejuízo) Antes do IRPJ e CSLL 5.305.266,66 3.144.942,55
Provisão IRPJ e CSLL corrente (7.342,97) –
Provisão IRPJ e CSLL diferido (3.146,99) 8.996,49
Lucro ou (Prejuízo) do Período 5.294.776,70 3.153.939,04
vel, pelos valores de juros e variações monetárias. Os dividendos propostos
correspondentes levantados em 31/12/2016 foram classificados no grupo
Dividendos Propostos a Receber com prazo maximo de recebimento de um
ano. Nota 2.2. - Passivo circulante e não circulantes - Os passivos circu-
lantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos,
variações monetárias até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os
passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente. A
contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas
de resultado que deram origem ao referido passivo. Os lucros e dividendos a
pagar tem prazo para pagamento em ate um ano sendo os mesmos vincula-
dos ao recebimentos da conta Dividendos propostos a Receber. Nota 2.3. -
Capital Social e Ações - a) Reserva legal e de Capital: É constituída à
razão de 20% do capital social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76,
a titulo de reserva legal e o valor de até o limite de 20% do capital social e

valor de R$ 1.468.005,00 com reserva de capital para que se tenha o equi-
líbrio das contas conforme decisão da diretoria. - b) Reserva de lucro: a
reserva de lucro no valor de R$ 7.000.000,00 foi mantida para que se tenha
o equilíbrio das contas conforme decisão da diretoria. Nota 2.4 - Apuração do
resultado - O resultado é apurado em conformidade com o regime de compe-
tência. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na
sua realização.Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações fi-
nanceiras foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na de-
terminação e no registro de estimativas contábeis. A Companhia revisa as
estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

GTO Participações S.A.GTO Participações S.A.GTO Participações S.A.GTO Participações S.A.GTO Participações S.A.
 CNPJ.: 09.346.593/0001-17 - NIRE: 35.300.352.238

Demonstrações Financeiras
Fluxo de Caixa (Método Indireto) - (Valores Expressos em Reais)

Carlos Eduardo Rodrigues Gomes-Diretor Presidente-CPF: 118.695.758-14
Ivone Rodrigues Gomes - Vice Presidente-CPF: 011.929.018-94

A&G Serviços Contábeis SS Ltda
Jose Carlos Ranulfo Amaral - Contador-CRC 2SP024479/O-9

Santaya Participações S/A
CNPJ: 11.758.328/0001-98 - NIRE: 35.300.393.716

Ata de Assembleia Geral Ordinária de Sociedade Anônima Fechada
Data, hora, local: 31/03/2017, às 11 horas, Rua Pires de Oliveira, nº 140, estúdio lateral,
Chácara Santo Antônio em São Paulo-SP, Convocação: artigo 124, § 4º, Lei das S.A.
Presença: totalidade do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças.
Mesa: José Antônio Vazquez (Presidente) e Audileia Gonçalves Campos (Secretária).
Pauta: a) Deliberação das contas do Administrador; b) Examinar, discutir e deliberar
sobre as demonstrações financeiras, relativas ao exercício de 2016; c) Relatório de
administração relativo ao exercício de 2016. Deliberações Tomadas por Unanimidade:
1) aprovadas sem reservas as demonstrações das contas da administração; 2) apro-
vadas por unanimidade de votos as demonstrações financeiras, relativas ao exercí-
cio de 2016; 3) aprovadas por unanimidade o relatório de administração, referente ao
exercício social encerrado em 31/12/2016. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais eu, secretário, lavrei ata,
que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, que autorizam a
publicação em forma de extrato. São Paulo, 31 de março de 2017, José Antônio
Vazquez-Presidente, Audileia Gonçalves Campos-Secretário. Josefina Vazquez
Vilarino, por seu procurador Marcio Antonio da Silva; Santaya Société à
Responsabilité Limiteé, por seu procurador Audileia Gonçalves Campos. JUCESP
nº 254.684/17-8 em 01.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI
CNPJ/MF n.º 11.282.212/0001-25

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Ativo             2016             2015
Ativo Circulante
Caixas e Bancos 278.169,31 27.312,13
Aplicação Financeira 3.721.720,61 3.351.709,01
Duplicatas a Receber 1.590.396,76 1.262.035,55

5.590.286,68 4.641.056,69
Ativo Não Circulante
Outros Créditos
Conta Corrente COMASP 1.179.440,16 776.998,81
Conta Corrente CEA -COMASP 130.000,00 130.000,00
Valores a Identificar – 4.732,93
Adiantamento de Salários 6.678,93 6.678,93
Empréstimos Médicos 167.000,00 167.000,00
Depósitos Judiciais 23.747,68 –
Depósito Caução Iamspe 1.872.988,04 1.777.653,00

3.379.854,81 2.863.063,67
Imobilizado: Móveis e Utensílios 37.814,18 37.396,74
Instalações 1.360,00 1.360,00
Equipamentos Computadores e Perifericos 83.777,00 78.090,11
Máquinas de Escritório 12.375,03 12.375,03
Equipamentos Médicos 203.980,42 203.863,82
Software 47.994,00 47.994,00

   387.300,63    381.079,70
(-) Depreciação Acumulada  (100.424,98)   (67.210,67)

   286.875,65    313.869,03
Total do Ativo 9.257.017,14 7.817.989,39

Passivo             2016             2015
Passivo Circulante
FGTS a Recolher 5.164,25 7.180,24
IRRF a Recolher 7.626,99 7.848,94
PIS a Recolher 9.508,79 8.564,35
INSS a Recolher 24.712,53 19.167,20
ISS a Recolher 29.257,80 26.431,84
Contribuição Sindical a Recolher – 53,96
COFINS a Recolher 43.886,71 39.527,78
CSLL sobre Lucro 128.040,96 122.375,92
IRPJ sobre Lucro 282.981,32 272.520,68
Salários a Pagar 16.074,95 34.609,23
Fornecedores 5.052,00 5.052,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 776,55 930,00

553.082,85 544.262,14
Exigível a Longo Prazo
Conta Corrente COMASP – –
Patrimônio Líquido
Capital Social 40.250,00 40.250,00
Lucros Acumulados 7.233.477,25 5.812.205,93
Resultado do Exercício 1.430.207,04 1.421.271,32

8.703.934,29 7.273.727,25
Total do Passivo 9.257.017,14 7.817.989,39

Demonstrativo da Conta de Resultado em 31/12/2016
Receita Operacional             2016             2015
Prestação de Serviços 16.877.460,28 27.605.495,16
Receitas de Doações – 181.200,00
Juros sobre Aplicações Financeiras      439.053,09       50.040,91
Receita Líquida 17.316.513,37 27.836.736,07
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal (1.451.500,84) (1.852.175,66)
Despesas Tributárias (1.266.818,85) (1.216.258,34)
Despesas Administrativas (577.080,67) (869.826,39)

(3.295.400,36) (3.938.260,39)
Lucro Operacional 14.021.113,01 23.898.475,68
(-) Compensação Prejuizos
  (Limite 30% sobre Lucro)
Lucro Antes da Provisão
  para Contribuição Social
(-) Provisão para Contribuição  Social (486.070,86) (795.038,39)
Lucro Antes da Provisão para IRPJ
(-)  Provisão para IRPJ (1.326.196,81) (2.184.439,67)
Resultado Líquido do Exercício 12.208.845,34 20.918.997,62

Nota Explicativa
Ativo Circulante - Apresentados os saldos conforme os extratos fornecidos
pelo banco, e aplicado R$ 3.721.720,61 saldo atualizado até 31/12/2016.
Ativo Imobilizado - Aquisição de equipamentos e depreciado conforme lei
em 2.011. Lucro - Parte do lucros já distribuido nos trimestres, saldo a dis-
tribuir de R$ 1.430.207,04 em 2017.Massao Hashimoto - Contador - CRC SP - 1SP081013/O-6

AJTO Participações S.A.

Gottheiner Participações S.A.

JGCG Participações S.A.

Mandaê Serviços de Consultoria em Logística S/A.
CNPJ/MF: 19.782.476/ 0001-50 - NIRE: Em fase de Cadastramento

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 23/5/17, 14 hs, na sede. Convocação e Presença: Dispensada, em decorrência de estarem presentes acionistas 
representando a totalidade do capital social. Mesa: Marcelo Kazuo Fujimoto, Presidente; Karim Hardan Chimele, Secretário. Delibera-
ções: 1. Aprovar a proposta de emissão privada de debêntures pela Companhia, as quais terão as características e condições dispostas 
na Escritura Particular de Primeira Emissão Privada de Debêntures Subordinadas Conversíveis em Ações Preferenciais com Direito a 
Voto de Classe Exclusiva Mandaê Serviços de Consultoria em Logística S.A., e com suas características principais dispostas abaixo: 
(a) Número da Emissão. A presente emissão constitui a 1ª emissão de debêntures da Companhia. (b) Valor Total da Emissão. O 
valor total desta emissão é de R$ 5.000.000,00 (“Valor Total de Emissão”). (c) Valor Nominal Unitário. As debêntures terão o valor 
nominal unitário de R$ 1,00 (“Valor Nominal Unitário”), na data de emissão. (d) Número de Séries e Quantidade de Debêntures. A 
emissão será realizada em série única (“Série”), no valor de R$ 5.000.000,00, mediante a emissão de um total de 5.000.000,00 de 
debêntures. (e) Forma. A Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, conversíveis em ações preferenciais com direito a voto 
(“Ações”) sem emissão de cautelas ou certificados, sendo verificada a titularidade das Debêntures mediante registro do Debenturista 
no Livro de Registro de Debêntures Nominativas, mantido pela Emissora. (f) Espécie. As Debêntures serão da espécie subordinada, 
nos termos do § 4º do artigo 58 da Lei nº 6.404/ 76, conversíveis em ações preferenciais com direito a voto. (g) Data de emissão. A 
data de emissão das Debêntures é a mesma da assinatura de sua escritura de emissão (“Data de Emissão”). (h) Vencimento das 
Debêntures. As Debêntures terão prazo de vencimento indeterminado (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado e resgate previstas na escritura de emissão. 2. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos, tomar todas as providências e 
adotar todas as medidas necessárias à realização da emissão de debêntures pela Companhia, de acordo com os termos e condições 
ora aprovados. 7. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23/5/17. Presidente da Mesa: Marcelo Kazuo Fujimoto e Secretário da Mesa: 
Karim Hardan Chimele. Jucesp nº 255.901/17-3 em 05/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Mandaê Serviços de Consultoria em Logística S/A - CNPJ nº 19.782.476/0001-50 - NIRE nº 3522819753-7
Ata de AGE de Transformação da Sociedade Empresária Limitada denominada Mandaê Serviços de Consultoria em Logística Ltda. 
em Sociedade Anônima sob a denominação de Mandaê Serviços de Consultoria em Logística S/A realizada em 23 de maio de 2017.
Data e Hora: 23/5/17, 11 hs, Local: sede social. Presença: Totalidade. Sócios: Marcelo Kazuo Fujimoto, RG nº 28.675.546-7 SSP/SP e 
CPF/MF nº 061.393.487-30; Karim Hardan Chimele, RNE nº V716644-U e CPF/MF nº 234.588.008-24; e Mandae Technologies Inc., 
CNPJ/MF nº 20.073.340/0001-50, representada neste ato por seu procurador Sr Marcelo Kazuo Fujimoto, acima qualificado, de acordo com 
a procuração outorgada em 07/04/2016 e devidamente registrada perante a JUCESP nº 277.036/16-1, em 15/07/2016, Marcelo Kazuo 
Fujimoro, Karim Hardan Chimele e Mandae Technologies Inc., doravante denominados em conjunto “Sócios”. Os Sócios são os únicos sócios 
da sociedade empresária limitada, denominada Mandaê Serviços de Consultoria em Logística Ltda., CNPJ nº 19.782.476/0001-50, cujo 
contrato social foi arquivado na JUCESP sob o NIRE 3522819753-7, em 12/12/16 (“Sociedade”). Mesa: Presidente da Mesa: Marcelo Kazuo 
Fujimoto e Secretário: Karim Hardan Chimele. Deliberações por Unanimidade: I. Aprovar as contas da Sociedade referentes ao exercício 
social findo em 31/12/16, os quais ficarão arquivados em sua sede. a. Os sócios aprovam a dispensa da publicação dos demonstrativos 
financeiros, conforme exceção do artigo 2° da Deliberação JUCESP nº 02/2015, c/c artigo 3° da Lei nº 11.638/ 2007, mediante apresentação 
de declaração de que não se trata de sociedade de grande porte. II. A transformação do tipo da Sociedade de empresária limitada para 
sociedade anônima de capital fechado, nos termos dos Artigos 220 a 222 da Lei 6.404/1976. a. Cada 01 quota que compõem o capital social 
é convertida em 01 ação ordinária da Sociedade, nominativa e sem valor nominal, com direito a voto. b. A presente transformação operar-se-
-á (i) sem nenhuma solução de continuidade da Sociedade; e (ii) todos os bens, valores e direitos de propriedade da Sociedade, assim como 
as obrigações de responsabilidade da Sociedade permanecem inalterados. III. Na sequência, deliberam os Sócios por alterar a denominação 
social da Sociedade, que deixa de ser “Mandaê Serviços de Consultoria em Logística Ltda.” e passa a ser “Mandaê Serviços de 
Consultoria em Logística S/A.”. IV. Ato contínuo, por unanimidade, deliberaram os Sócios por eleger os membros da Diretoria da Sociedade. 
a. Foi eleito, como membros da Diretoria, para cumprirem mandato unificado de 02 anos, o Sr. Marcelo Kazuo Fujimoto, acima qualificado, 
para o cargo de Diretor-Presidente e o Sr. Karim Hardan Chimele, acima qualificado, para o cargo de Diretor Vice Presidente. b. Os Diretores 
ora indicados, desde logo, entre si e na conformidade do Estatuto Social ora aprovado, aceitam a sua nomeação para o referido cargo, sendo 
empossados mediante assinatura do correspondente e respectivo termo de posse no respectivo Livro de Registro de Atas de Reuniões da 
Diretoria. c. Os Diretores ora nomeados declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da 
Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou propriedade. A referida declaração foi arquivada na sede da Companhia. V. Ainda, os Sócios aprovaram a adoção pela Sociedade, do 
Estatuto Social que segue anexo à presente (Anexo II), já contendo as alterações das demais deliberações tomadas nesta Assembleia de 
Transformação, o qual passa a substituir os termos do antigo Contrato Social. Nada mais. São Paulo/SP, 23/5/17. Presidente da Mesa: Marcelo 
Kazuo Fujimoto e Secretario da Mesa: Karim Hardan Chimele. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 
- Artigo 1. A Mandaê Serviços de Consultoria em Logística S/A é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida 
pelo disposto no presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976 
(“Lei das S.A.”), e suas alterações posteriores (“Companhia”). Artigo 2. A Companhia tem sede na Rua Padre Meliton Vigueira Penillos, 132, 
sala 01, Vila Leopoldina, SP/SP, CNPJ/MF nº 19.782.476/0001-50, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios, agências, entrepostos, armazéns, 
depósitos, representações ou dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação dos acionistas. 
Artigo 3. A Companhia terá por objeto a prestação de serviços de consultoria em logística compreendendo a coordenação e desenvolvimento 
de projetos logísticos, prestando também serviços de agenciamento e intermediação de objetos e/ou mercadorias diversas, sem retenção, 
promovendo, no escopo da intermediação, o empacotamento e a colocação de embalagens, materiais de proteção e afins nos objetos e/ ou 
mercadorias agenciados e intermediados, além de prestar serviços de atividade de cobrança e informações cadastrais, principalmente no 
que se refere ao recebimento por conta e ordem de terceiros, bem como a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. 
Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 4. O capital social é de R$ 20.851.288,00, dividido em 20.851.288,00 ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal. Artigo 5. Cada ação, independente da classe ou espécie, confere ao seu titular o direito a 1 voto nas 
Assembleias Gerais de Acionistas. Artigo 6. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de 
“Registro de Ações Nominativas”. § Único. As transferências de ações da Companhia deverão observar os termos e condições estabelecidos 
em lei e no Estatuto Social, sob pena de cancelamento da transferência realizada. Capítulo III - Da Assembleia de Acionistas - Artigo 7. 
A Assembleia de Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 04 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada 
exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exi-
girem, ou quando as disposições da legislação aplicável, do presente Estatuto Social, demandarem deliberação dos acionistas. Artigo 8. A 
Assembleia de Acionistas, ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas, por meio de uma convocação por escrito enviada a todos os 
acionistas, com antecedência mínima de 15 dias, estando especificados data, hora e local da Assembleia, bem como a ordem do dia, junta-
mente com cópias dos relatórios, propostas ou qualquer outra informação relevante aos referidos assuntos. Os acionistas escolherão o 
presidente e o secretário da mesa. § 1º. Os prazos, a forma dos editais de convocação, a sua publicação e as formalidades da reunião da 
Assembleia Geral de Acionistas obedecerão às disposições da lei e deste Estatuto Social. § 2º. O Presidente da Assembleia de Acionistas 
não computará voto proferido em infração às disposições contidas em acordo de acionistas arquivado na sede social, caso exista, nos termos 
do Artigo 118 da Lei das S.A. Artigo 9. As deliberações dos acionistas reunidos em Assembleia serão tomadas pelo voto favorável dos 
acionistas que representem, no mínimo, 50% mais uma ação do capital votante da Companhia, na data da deliberação. Capítulo IV - Da 
Administração - Artigo 10. A administração da Companhia competirá a uma Diretoria com as atribuições previstas em lei. Seção I - Da 
Diretoria - Artigo 11. A Diretoria é composta por 02 membros, pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, acionistas ou não , sendo 
01 Diretor Presidente e 01 Diretor Vice-Presiden te, eleitos e destituíveis pela Assembleia, para um mandato unificado de 02 anos, permitida 
a reeleição. § 1º. Todos os diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, 
estando os mesmos dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 2º. O prazo de gestão dos membros da Diretoria 
se estenderá até a investidura dos respectivos sucessores. § 3º. A remuneração aplicável aos diretores será deliberada pela Assembleia de 
Acionistas para cada exercício. § 4º. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer diretor, suas funções serão exercidas temporária 
e cumulativamente pelos demais diretores. Caso o Diretor-Presidente se encontre ausente ou temporariamente impedido de exercer seus 
poderes, os atos que lhe couberem serão exercidos pelo Diretor VicePresidcnte, sendo que, no caso de vacância de cargo da Diretoria, a 
respectiva substituição será deliberada pelos acionistas em Assembleia. Artigo 12. Compete à Diretoria a representação da Companhia, 
ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais de acordo 
com as suas atribuições e sujeitos ao cumprimento das exigências estabelecidas em lei e no Estatuto Social. Artigo 13. Observadas às 
disposições contidas no Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete (i) ao Diretor Presidente, isoladamente; ou (ii) aos 02 diretores em conjunto. 
§ Único. A Companhia poderá, ainda, ser representada por procurador, conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de 
mandato e na extensão dos poderes que contiverem, a serem outorgados conjuntamente pelo Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente. 
Todas as procurações outorgadas pela Companhia, com exceção daquelas outorgadas a advogados para sua representação em processos 
judiciais e administrativos, deverão conter poderes específicos, terão prazo de validade determinado e vedarão o substabelecimento, sob 
pena de nulidade. Artigo 14. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer 
acionista, conselheiro, diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos 
objetivos sociais, tais como conceder fianças, avais, ou qualquer outra forma de garantia, salvo quando expressamente autorizados por 
deliberação da Assembleia de Acionistas. Artigo 15. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Presi-
dente, com antecedência mínima de 08 dias, devendo constar da convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. 
As atas correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o 
comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos dos 
membros presentes. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 16. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará de modo não permanente, 
somente sendo instalado a pedido de qualquer acionista ou grupo de acionistas representando 5% do capital votante da Companhia. Quando 
deliberada a sua instalação, o Conselho Fiscal será composto por 3 membros, os quais serão eleitos pela Assembleia da Companhia, nos 
termos da Lei das S.A. Capítulo VI - Da Transferência de Ações e da Sucessão - Artigo 17. Qualquer transferência de ações, de forma 
direta ou indireta e/ou a constituição de quaisquer ônus ou gravames sobre as ações não previstos e/ou realizadas em desconformidade com 
este Estatuto Social da Companhia, serão nulas de pleno direito. Artigo 18. A viúva-meeira ou os herdeiros do acionista pessoa física, na 
sucessão “causa mortis”, assim como o (a) ex-cônjuge e o(a) ex-companheiro(a), na separação ou na dissolução da união estável, a critério 
dos acionistas remanescentes, poderão ou não ser admitidos como parte em acordo de acionistas arquivado na sede social da Companhia. 
Em não sendo admitidos, todos ou alguns deles, como parte de acordo de acionistas, por decisão dos acionistas remanescentes, estes 
estarão obrigados a adquirir ou fazer com que terceiros adquiram, em 60 dias contados da data da recusa de sua participação, as ações que 
couberem aos que não foram admitidos. Artigo 19. O preço de aquisição ou venda das ações dos herdeiros ou sucessores será definido 
como a média dos valores apurados para cada ação por avaliação realizada por 3 diferentes renomadas instituições, contratadas e pagas 
pela Companhia . Artigo 20. Não desejando, ainda assim, os herdeiros ou sucessores que suas ações sejam alienadas, poderão eles per-
manecer como acionistas da Companhia, desde que se obriguem a seguir as orientações de voto do(s) titular(es) da maioria das ações 
ordinárias com direito a voto em quaisquer deliberações realizadas. Artigo 21. Os sucessores “causa mortis” do acionista pessoa física, uma 
vez transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo “de cujus”, sempre que as ações sejam partilhadas 
entre mais de um sucessor, serão considerados, para fins do exercício dos direitos e cumprimento das obrigações estipuladas neste Estatuto 
Social, em conjunto, como formando um único acionista, devendo nomear, obrigatoriamente, entre si um representante perante os demais 
acionistas e agir em grupo pela forma prevista neste Estatuto Social. Artigo 22. Nenhuma transferência de ações realizada em desacordo 
com as disposições deste Capítulo VI será considerada válida e vinculante à Companhia e/ou aos acionistas. Capítulo VII - Do Exercício 
Social e da Distribuição dos Lucros - Artigo 23. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, 
ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados, e os acionistas elegerão os administradores, 
quando for o caso. § 1º. Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social. § 2º. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, a Companhia distribuirá o dividendo 
obrigatório no valor de 0,1% do lucro líquido apurado no exercício. § 3º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em 
períodos menores, em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou intercalares, mediante deliberação de acionistas representantes da maioria absoluta do capital social, os quais, caso distri-
buídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido, observados os limites e procedimentos previstos na legisla-
ção aplicável. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo 24. A Companhia só se dissolverá e se liquidará nos casos previstos em lei, ou mediante 
deliberação dos acionistas em Assembleia de Acionistas, conforme o disposto neste Estatuto Social. Artigo 25. A Assembleia fixará a forma 
de liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, elegendo seus membros, que deve funcionar durante o período 
de liquidação, em cada caso, nos termos do Estatuto Social. Capítulo IX - Prestação de Informações sobre a Companhia - Artigo 26. A 
Companhia obriga-se, por meio da Diretoria, a fornecer aos acio nistas acesso a: (i) todas as informações relevantes sobre o negócio; e (ii) 
demonstrativos financeiros mensais e as métricas de desempenho empresarial (comercial, operacional ou de natureza similar). Artigo 27. 
Qualquer informação adicional não contemplada nos reportes mensais também poderá ser requerida à administração da Companhia, que 
deverá fornecer tais informações em um prazo razoável a ser acordado entre os acionistas. Artigo 28. No prazo de 30 dias da adoção do 
presente Estatuto Social pela Companhia, a Diretoria deverá apontar contadores profissionais para a Companhia, caso ainda não o tenha 
feito. Capítulo X - Lei de Regência - Artigo 29. Este Estatuto Social e sua execução deverão ser regulados em todos os aspectos pelas leis 
da República Federativa do Brasil. Capítulo XI - Do Juízo Arbitral e Foro - Artigo 30. Os acionistas obrigam-se a resolver, por meio de 
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia (“Disputa”) que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social e nas normas aplicáveis às socieda-
des anônimas, observado o que dispuser esta Cláusula. § 1º. Antes de iniciar o procedimento de Arbitragem, a Parte Prejudicada notificará 
a Parte Inadimplente para que essa, em um prazo de 30 dias, saneie a infração cometida, de tal forma que o ato infrator resulte ineficaz 
(“Tentativa de Saneamento”). A Tentativa de Saneamento fica dispensada quando comprovadamente não for possível o saneamento da 
infração cometida. § 2º. A Disputa será resolvida por arbitragem, mediante solicitação por escrito de pelo menos uma Parte. Tal arbitragem 
deverá ser administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&F Bovespa, (“Centro de Arbitragem da BM&F Bovespa”), e será 
realizada na cidade de SP/SP, de acordo com a legislação aplicável no Brasil e as regras do Centro de Arbitragem da BM&F Bovespa então 
em vigor. § 3º. O procedimento arbitral deverá ser conduzido por um tribunal a ser constituído por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”). A Parte pre-
judicada terá o direito de indicar um árbitro e a Parte inadimplente terá o direito de indicar outro árbitro. O terceiro árbitro será indicado con-
juntamente pelos dois árbitros anteriormente indicados. No caso de alguma das Partes não ser capaz de nomear um árbitro, ou caso não 
haja um consenso com relação à indicação de um terceiro árbitro, bem como qualquer dúvida, controvérsia ou omissão relacionada à indi-
cação de qualquer árbitro, tal incapacidade, ausência de consenso ou dúvida, controvérsia ou omissão deverá ser decidida e resolvida pelo 
Centro de Arbitragem da BM&F Bovespa, de acordo com as regras então vigentes. § 4º. De acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.307/96, os 
árbitros deverão resolver a disputa de acordo com os termos deste Estatuto Social, e das leis aplicáveis no Brasil. § 5º. A arbitragem deverá 
ser realizada em português. § 6º. A sentença arbitral vinculará as Partes como decisão final e não sujeita a recurso ou a revisão pelo Poder 
Judiciário, considerando, no entanto, as solicitações para esclarecimentos previstas no artigo 30 da Lei nº 9.307/96. § 7º. A recusa em se 
sujeitar à sentença arbitral será considerada como inadimplemento das obrigações assumidas entre as partes nos termos deste Estatuto 
Social e ensejará à Parte prejudicada com o descumprimento da sentença arbitral terá o direito de pleitear o pagamento de penalidade de 
10% sobre o valor sob discussão, sem prejuízo do cumprimento da obrigação objeto da decisão arbitral. § 8º. Não obstante as previsões 
desta Cláusula, as Partes não estão impedidas de acessar o Poder Judiciário para a obtenção de medidas cautelares ou liminares ou qualquer 
outro remédio que não possa ser obtido no âmbito da arbitragem, inclusive, mas sem limitação, à execução específica prevista nos artigos 
497, 498 e 501 e seguintes do Código de Processo Civil, na medida em que tais medidas forem essenciais para a tutela de quaisquer 
direitos das Partes nos termos do presente Estatuto Social. A autorização do acesso ao Poder Judiciário para obtenção das medidas objeto 
deste § não conflita com a eleição da arbitragem como meio de solução de controvérsias advindas do presente Estatuto Social, nem deverá 
ser considerada uma dispensa referente à sujeição e cumprimento desta eleição, observando-se o disposto nos artigos 22-A e 22-B da Lei 
9.307 /1996. § 9º. Para os propósitos do § 8º acima, fica eleito pelas partes o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a 
exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. § 10º. As Partes não poderão utilizar o acesso extraordinário ao Poder 
Judiciário disposto nos §§ 8º e 9º acima, para obter finalidade diferente da formalmente pretendida. Capítulo XII - Das Disposições Gerais 
- Artigo 31. A Companhia deverá cumprir com as seguintes práticas de governança corporativa: a. é proibida a emissão de partes benefici-
árias e a Companhia deve garantir a inexistência desses títulos em circulação; b. caso seja criado e instalado Conselho de Administração, a 
Companhia se compromete a estabelecer que todos os conselheiros tenham mandato unificado de até 1 ano; c. disponibilizar para os 
acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos 
ou valores mobiliários de emissão da Companhia; d. no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria a, aderir a segmento 
especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínino, práticas diferencia-
das de governança corporativa; e e. realizar auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários. São Paulo, 23/5/2017. Visto do Advogado: Diego Nabarro - OAB/SP 316.719. Jucesp nº 255.900/17-0 em 
05/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROC. nº 1002906-46.2014.8.26.0004. 
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Julio Cesar 
Silva de Mendonça Franco, na forma da lei, etc. FAZ SABER a PROGETEC TÉCNICA E MONTAGEM 
DE MÓVEIS LTDA-ME, CNPJ. 01.829.205/0001-47 na pessoa de seus sócios Flávio Evangelista de 
Andrade, CPF. 276.916.538-08 e Renata Gomes da Silva, CPF. 293.087.868-13, que NADER BAZZI 
ajuizou-lhes uma ação de rito Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, com a rescisão do 
contrato de fornecimento de móveis planejados firmado entre as partes, e a devolução imediata da 
quantia de R$ 17.148,58, já efetuada pelo Requerente, bem como, a condenação da requerida ao 
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04 de maio de 2017. 

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ nº 08.761.037/0001-44 - NIRE: 
35.300.340.973 - Aviso aos Acionistas - Encontram-se à disposição dos Srs. 
Acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida 31 de Março, nº 61, Bloco F, 
Sala 02 ”A”, Centro, na Cidade de Votorantim/SP, os documentos a que se refere  
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios de 2012 a 2016.  
São Paulo/SP, 14 de junho de 2017. Marco Antonio Beldi - Diretor.

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 69.141.539/0001-67 - NIRE: 35.300.135.202 - 
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social 
da Companhia, na Avenida 31 de Março, nº 61, Bloco F, Sala 05, Centro, na Cidade de 
Votorantim/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 
15/12/1976, referentes aos exercícios de 2012 a 2016. São Paulo/SP, 14 de junho de 
2017. Marco Antonio Beldi - Diretor.

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ/MF  
nº 09.279.801/0001-02 - NIRE 35.300.351.771 - Aviso aos Acionistas - Encontram-se à 
disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco C2, sala 04, Centro, Cidade de Votorantim, Estado 
de São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, 
referentes aos exercícios de 2012 a 2016. São Paulo/SP, 14 de junho de 2017.  
Marco Antonio Beldi - Diretor.

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

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Ficam os Senhores Acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 30 (trinta) de junho de 2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, loca-
lizada na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, a fi m de apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) alterar os termos e condições das debêntures da pri-
meira emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outu-
bro de 2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”) 
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios, às datas de pagamento, às hipóteses 
de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo 
das Debêntures, e o acréscimo, como garantia das Debêntures, da alienação fi duciária de certifi cados de recebíveis imobiliá-
rios subordinados da 27ª (vigésima sétima) série da 1ª (primeira) emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A. 
emitidos nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliá-
rios da 25ª, 26ª e 27ª séries da 1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.” celebrado em 1º de dezem-
bro de 2016; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das de-
liberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão, do aditamento ao con-
trato de cessão fi duciária de direitos creditórios que atualmente garante as Debêntures, do contrato de alienação fi duciária 
dos certifi cados de recebíveis imobiliários acima mencionados, bem como a contratação de todos os demais prestadores de 
serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Informações Gerais: Os Acionistas deverão apresentar, até a data 
da realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, 
na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraor-
dinária; (ii) tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, (1) cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do 
regulamento, (2) do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que comparecer à Assembleia ou outorgar 
poderes a procurador, e (3) na hipótese de representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específi cos 
para representação na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devi-
damente regularizado na forma da lei, do estatuto, contrato social ou regulamento do acionista representado; (iii) tratando-
-se de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de representação por 
procurador, instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima 
referidos poderão ser enviados previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados de: Guilherme de Puppi e Sil-
va. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, encontram-se dis-
poníveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das 
Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 15 de junho de 2017.
Olímpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Leandro Melito/Agência Brasil

As ações dessas guerras contra civis contrariam tra-
tados internacionais sacramentados principalmente 
após a 2ª Guerra Mundial. Dados e estimativas do 

início de abril de 2017 do Centro de Monitoramento de 
Deslocamento Interno do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados indicam que 17,7 milhões de 
pessoas estão atualmente deslocadas dentro ou fora do 
Iraque, Síria e Iêmen em razão do confl ito armado nesses 
países.

“Chegamos a um novo ponto de infl exão na história da 
guerra [...] os principais campos de batalha do futuro não 
serão em terrenos abertos. Serão nas cidades”, afi rma o his-
toriador militar Antony Beevor na abertura do relatório. As 
guerras nesses locais estão 
sendo travadas em ambien-
tes urbanos e trazem como 
resultado o agravamento das 
consequências do confl ito ar-
mado para a população civil. 
Segundo o relatório, um dos 
principais motivos é a falta 
generalizada de respeito 
pelo Direito Internacional 
Humanitário (DIH) nesse 
tipo de confl ito.

Civis no alvo
O DIH é um conjunto de 

normas que protege as pes-
soas que não participam ou que deixaram de participar das 
hostilidades e limita os meios e métodos de guerra. Entre 
suas determinações, obriga as partes a distinguirem, em 
todas as circunstâncias, entre os objetivos militares e os 
civis e bens civis. Proíbe as armas químicas e os ataques 
contra os civis e hospitais.

“Os civis e edifícios civis como hospitais e escolas estão 
sendo alvejados. Pessoas comuns estão encurraladas em 
cercos. Não estão sendo tomadas precauções constantes 
para proteger a população civil”, diz o texto. O documen-
to se baseou em relatos de sobreviventes e a situação de 
grandes cidades palco de confl itos nesses países em relação 
à situação dos civis e das condições para a prestação de 
ajuda humanitária a essa população.

Aleppo, uma das maiores cidades da Síria, com uma 
população de 2,1 milhões de pessoas, sofreu em 2015 e 
2016 ataques contra hospitais e estabelecimentos de saú-
de onde morreram médicos e pacientes, “impedindo que 
a assistência à saúde necessária com urgência chegasse a 
milhares de pessoas”, aponta o relatório.

Esses ataques resultaram na Resolução 2286, de 3 de 

Cruz Vermelha alerta para retorno 
da guerra urbana no Oriente Médio
Relatório divulgado pelo Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV)  alerta para as consequências da guerra 
urbana moderna em três países do Oriente Médio. Entre 
2010 e 2015, os confl itos no Iraque, Síria e Iêmen já 
representavam quase metade (47%) de todas as vítimas 
de guerra no mundo inteiro, tendo as cidades como 
seus principais campos de batalha, segundo dados da 
Secretaria da Declaração de Genebra

maio de 2016, baixada pelo 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas que faz um 
apelo a todas as partes be-
ligerantes para protegerem 
os profi ssionais e estabele-
cimentos de saúde e con-
dena os atos de violência e 
ameaças contra os doentes 
e feridos, profi ssionais de 
saúde e humanitários.

Taiz, cidade do Iêmen com mais de meio milhão de habi-
tantes, fi cou sitiada durante 15 meses e, apesar da fuga de 
centenas de milhares de pessoas, 200 mil permaneceram no 

local durante esse período. 
Mais de 160 estabelecimen-
tos de saúde foram ataca-
dos desde 2015 e centenas 
obrigados a fechar por falta 
de combustível e material. 
Atualmente 45% dos esta-
belecimentos de saúde estão 
em funcionamento no local.

“A pouca quantidade de 
medicamentos e material 
médico que entra no Iêmen 
- menos de 30% do que é 
necessário - e o pagamento 
irregular dos profi ssionais de 
saúde e prestadores de ser-

viços básicos agravam esse quadro”, aponta o documento.

A cidade de Mossul no Iraque, com população de 1,5 milhão 
de moradores, é apresentada no estudo como exemplo das 
novas tendências de guerra urbana e desafi os para prote-
ção dos civis e da infraestrutura nesse contexto, onde “ao 
mesmo tempo que a batalha é travada pelos combatentes 
no chão e dentro da cidade, com o apoio e ataques aéreos 
da coalizão iraquiana, as novas tecnologias fazem a sua 
aparição, como as granadas lançadas por drones”.

Situação crítica em Mossul
Segundo o estudo, no início de abril mais de 300 

mil moradores continuavam deslocados de Mossul e 
arredores e os profissionais humanitários enfrentam 
dificuldades para conseguir acesso seguro à área para 
distribuir comida, água, assistência à saúde e outros 
serviços básicos vitais.

Com base nos relatos dos sobreviventes, o Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) faz recomenda-
ções com a fi nalidade de limitar o impacto das guerras 
urbanas no Oriente Médio para “reduzir o sofrimento 
que elas provocam e lidar com as necessidades urgentes 
da população”.

No relatório, o CICV conclama que as partes em confl ito 
respeitem o DIH em todas as circunstâncias. Apela, ainda, 
para que as partes beligerantes parem de encurralar os civis 
em cercos, devendo assegurar o acesso rápido, contínuo e 
desimpedido da ajuda humanitária a todas as comunidades 
urbanas necessitadas e que a população possa sair dessas 
áreas em segurança.

O comitê pede, ainda, que as partes em confl ito evitem 
o uso de armas explosivas com amplo impacto em áreas 
densamente povoadas. Além de causar mortes e destruição 
dentro da zona de impacto imediato, essas armas possuem 
efeitos de longo prazo na infraestrutura civil e serviços que 
são extremamente perigosos para a saúde e sobrevivência 
da população. As autoridades e a comunidade internacio-
nal devem proteger os refugiados desses confl itos, disse 
o comitê.

Confl itos em Mossul, no Iraque, têm cenário de destruição e mortes.

Acnur/ONU/Ivor Prickett
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Aplicando DevOps
com Chef

O modelo tradicional 

de desenvolvimento 

de software possui 

duas disciplinas com 

objetivos distintos: 

desenvolvimento e 

operações

Enquanto a primeira 
possui o anseio natural 
por inovação, a segunda 

busca estabilidade. O fato é 
que não existe lado certo ou 
errado. Todos possuem um 
papel fundamental no ciclo 
de desenvolvimento de solu-
ções. É nessa luz que surgiu 
o DevOps.

DevOps é um movimento 
que busca atender à crescente 
demanda por agilidade no pro-
cesso de liberação ou adoção 
de novas versões de software 
através de uma profunda inte-
gração entre as disciplinas de 
desenvolvimento, operações e 
qualidade.

Empresas como Google, 
Netfl ix, Amazon, Facebook, 
Twitter, entre outras, ado-
tam DevOps como prática 
básica, resultando como um 
dos benefícios uma redução 
drástica da taxa de falhas, o 
que fundamenta um tempo de 
resposta otimizado em eventu-
ais paradas. 

A Amazon, por exemplo, 
consegue realizar uma mudan-
ça em seus sistemas a cada im-
pressionantes 11,6 segundos, 
com apenas 0,001% das imple-
mentações com alguma pane. 
A média de falhas geradas 
pelas empresas que adotaram 
DevOps é cerca de 50 vezes 
menor em comparação àquelas 
que não usam esta prática. Isso 
se traduz em uma redução de 
esforço e retrabalho, além de 
muito mais confi abilidade na 
implementação.

É impossível falar de De-
vOps sem falar do conceito de 
“Infraestrutura como Código”, 
amplifi cado radicalmente pela 
imensa oferta de soluções 
em nuvem. A infraestrutura 
como código é o processo de 
transformar o ambiente em 
código. As características mais 
marcantes de código são o fato 
de ser controlável, testável e 
repetível. Este procedimento 
dá muita segurança para em-
presas conseguirem replicar 
seu ambiente com facilidade, 

seja para a criação de ambien-
tes de teste similares (Produ-
ção = User Acceptance Tests 
= Quality Assurance Tests = 
Development), ou mesmo para 
um bom tempo de resposta na 
ocorrência de um desastre. É 
nesse cenário que entra o Chef.

O Chef é uma plataforma de 
automação que ajuda empre-
sas a aplicarem o conceito de 
infraestrutura como código. 
Seja na nuvem ou em ambiente 
local, o Chef permite a automa-
tização de servidores ou mes-
mo estações de trabalho. Você 
escreve em Ruby o código que 
defi ne o estado no qual um ser-
vidor, por exemplo, deve pos-
suir. No caso de um servidor, 
é necessário um determinado 
recurso do sistema operacional 
habilitado, algumas aplicações 
instaladas e confi guradas e 
assim por diante. É nessa hora 
que o Chef brilha, permitindo 
a execução dessas tarefas de 
maneira bastante intuitiva. Uti-
lizando o Chef Developer Kit 
você terá à sua mão uma série 
de recursos que permitirão 
que você consiga transformar 
toda sua infraestrutura em 
código controlável, testável e 
repetível.

O uso de uma plataforma 
de automação como o Chef 
aliada ao ambiente de nuvem 
traz resultados espetaculares. 
Em alguns casos, é possível re-
duzir drasticamente o esforço 
de manutenção de ambientes 
(DEV,QAT,UAT,PRD), uma vez 
que o código que defi ne estes 
ambientes é exatamente o 
mesmo, o que minimaliza even-
tuais surpresas decorrentes 
de uma eventual discrepância 
entre ambientes.

A estabilidade da infraestru-
tura permite que os clientes 
se concentrem em inovar no 
seu negócio. Amparados por 
um ciclo de entrega reduzi-
do, fi ca mais fácil superar a 
concorrência e surpreender o 
cliente fi nal com um serviço de 
muita qualidade. Se você ain-
da não conhecia ou praticava 
DevOps, talvez essa seja uma 
boa hora para mobilizar a sua 
organização para uma evolução 
nesse rumo.

(*) É sênior software engineer da 
GFT, companhia de Tecnologia 

da Informação especializada em 
Transformação Digital para o setor 

fi nanceiro.

Pedro Castelo Branco (*)

News@TI
Amazon.com.br abre vagas para Centro de 
Desenvolvimento de Software

@A Amazon.com.br está com vagas abertas em seu Centro de 
Desenvolvimento de Software, localizado na Vila Olímpia, 

em São Paulo (SP). A empresa busca profi ssionais de diferentes 
níveis para preencher posições na área de Desenvolvimento de 
Software. O ambiente da Amazon.com.br é ideal para quem busca 
autonomia e crescimento profi ssional. No Centro de Desenvol-
vimento de Software, os funcionários trabalham em projetos de 
alta visibilidade e diretamente ligados aos negócios da companhia, 
impactando milhões de clientes em todo o mundo. Além disso, os 
profi ssionais são estimulados a aprender e utilizar novas tecnolo-
gias, contando com toda a estrutura de serviços oferecidos pela 
Amazon Web Services. Os interessados podem ver a lista atualizada 
de todas vagas abertas acessando (https://www.amazon.jobs/en/
search?base_query=&loc_query=Sao+Paulo%2C+Brazil&job_
count=10&result_limit=10&sort=recent&business_category%5B
%5D=retail&category%5B%5D=software-development&category
%5B%5D=project-program-product-management-technical&regi
on=Sao+Paulo&country=BRA&cache).

A medalha de bronze se destaca no peito de quatro estudantes que 
comemoram a conquista alcançada na Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR). É início da noite de sábado, 10 de junho, e a 

alegria de Eduardo Fernandes, Guilherme da Luz, Matheus Barbirato 
e Richard Fowler invade o palco do salão de eventos da USP, em São 
Carlos. Alunos do sétimo ano da escola estadual Coronel Franco, de 
Pirassununga, esses estudantes só estão aqui hoje por causa de uma 
história que começou três anos atrás.

Naquele tempo, a robótica não tinha invadido a escola. Mas a coor-
denadora pedagógica Kátia Schimidt enxergou que participar da OBR 
era uma oportunidade imperdível: conseguiu um kit emprestado com 
a professora Roseli Romero, do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Era 2014 e a escola 
conseguiu, pela primeira vez, participar da competição. Kátia se lembra 
das lágrimas invadindo o rosto no momento em que assistiu aos estu-
dantes da Coronel Franco conquistando medalhas de prata e de bronze. 

De lá para cá, muita coisa mudou. Em 2015, a robótica tomou conta 
da escola de vez. Com a obtenção de 57 kits, por meio de doações, as 
aulas de “Tecnologia e Sociedade”, ministradas pela professora Flávia 
de Oliveira, alcançaram 300 crianças. O trabalho começa no sexto ano, 
quando os alunos têm aulas de programação com jogos. No ano seguin-
te, começam a montar os próprios robôs e a programá-los. “O projeto 
transformou a escola. Professores de diferentes áreas do conhecimento 
aprenderam a fazer robôs. Muitos deles enfrentaram difi culdades e, 
a partir dessa experiência, passaram a enxergar os alunos de outra 
forma”, explica Kátia. “Geralmente, o aluno que é indisciplinado tem, 
na verdade, difi culdade de aprendizagem. Quando ele é estimulado a 
desenvolver suas habilidades e competências, tal como nos projetos de 
robótica, acaba se engajando no aprendizado e a indisciplina diminui”, 
completa a coordenadora pedagógica. 

Kátia ressalta também que, ao estimular os alunos a colocarem a 
mão na massa e buscarem novos conhecimentos para superarem os 
desafi os que surgem ao montar e programar os robôs, existe um ga-
nho adicional: o protagonismo dos estudantes passa a ser valorizado. 
“Aconteceu uma mudança pedagógica. Hoje, muitos estudantes me 
procuram para apresentar seus projetos e ver como podem colocá-los 
em prática dentro da escola”, conta a coordenadora. Os resultados 

impactaram o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo 
(Idesp), um dos principais parâmetros para avaliar a qualidade do 
ensino na rede estadual paulista. Criado em 2007, o índice estabelece 
metas que as escolas devem alcançar ano a ano. Desde que a robótica 
invadiu a Coronel Franco, essas metas são superadas. 

“Meu interesse pela robótica nasceu depois que eu comecei a ver o 
pessoal montando os robôs. Eu sempre gostei de montar e desmontar 
coisas e quis participar”, diz Eduardo Fernandes. “Tem que ter calma 
com o robô. Ele vai obedecer o que você mandou ele fazer. Então, 
precisa programar à risca”, ensina o estudante. Antes de saber que 
conquistaria uma medalha de bronze, ele confi rmou que voltará à OBR: 
“Gostei muito de participar. Eu não sabia que era tão tenso colocar o 
robô na pista”.

A robótica surpreende
No primeiro andar do salão de eventos da USP, em São Carlos, a 

mãe de Luiz Henrique da Silva acompanha atenta o desempenho do 
fi lho, que tem 15 anos. Lá embaixo, Luiz e sua colega de equipe estão 
sentados na mesa fazendo ajustes no robô. “Ele fi cou muito nervoso 
porque não deu nada certo na primeira rodada da competição”, conta 
Lucimara Ferrante da Silva.

Toda a família veio acompanhar a estreia de Luiz na OBR: a mãe, 

O potencial 
transformador 
da robótica
Professores, alunos e pais relatam que participar 
da Olimpíada Brasileira de Robótica pode 
contribuir para tornar as aulas mais atraentes e 
participativas, favorecendo o desenvolvimento da 
autonomia dos estudantes e o processo de ensino 
e de aprendizado

o pai e os irmãos Mateus da Silva, de 10 anos, e Gisele da Silva, de 5 
anos. “Foi a primeira vez que eu não precisei cobrar o Luiz para es-
tudar. Ele me surpreendeu muito”, revela Lucimara. Ela conta que o 
fi lho sempre gostou de robôs, de brincar com Lego e que fez até uma 
pasta com o material de estudo. 

O pequeno Mateus quer seguir o exemplo do irmão mais velho. 
Acompanhou Luiz durante algumas fases da montagem do robô e 
aprendeu a mexer com os fi os e soldá-los. No futuro, ele tem certeza 
de onde quer estar: competindo na OBR.

O técnico da equipe, Emerson Gajardoni, analista de suporte em in-
formática na unidade 108 do Centro Educacional SESI, em São Carlos, 
diz que Luiz é muito curioso e que os estudantes da equipe fi caram 
encantados quando conseguiram fazer o robô acender as luzes: “Eu 
também aprendi muito. Nunca tinha trabalhado com equipamentos 
eletrônicos e tive que comprar livros e analisar os componentes para 
ver quais se encaixavam melhor”. 

O estudante Renan Sachetto – da escola Sesi Joelmir Beting, em 
Tambaú – descreve, com maestria, o encanto de assistir ao funcio-
nando, pela primeira vez, do robô que colocou no mundo: “É como 
ver seu fi lho andando de bicicleta pela primeira vez. É uma alegria e 

uma felicidade que não dá para 
descrever”. A professora Roseli 
Romero, coordenadora da etapa 
regional da OBR em São Carlos, 
compreende bem como é essa 
emoção: “Quando o robô começa 
a se movimentar, a gente fi ca com 
medo, com as mãos prontas no ar 
para socorrê-lo, como a gente faz 
com o fi lho que dá as primeiras 
pedaladas”.

A robótica mobiliza
Um robô que tem até certidão 

de nascimento. Assim é Asimov, 
que conquistou a medalha de ouro 
para a equipe de seus criadores. 
“Ele surgiu de um desenho que 
fi zemos no caderno durante uma 
aula chata”, explica Felipe Visioli, 
de 16 anos, que está no segundo 
ano do ensino médio na unidade 
407 do Centro Educacional SESI, 
em São Carlos. Ele e sua colega de 
sala, Audreih dos Santos, fi caram 
tão felizes com aquele esboço 
que logo quiseram construir um 
protótipo. 

Primeiro, fi zeram uma versão com Lego, depois montaram em pa-
pelão, a seguir, construíram a primeira versão em MDF, contratando 
o serviço de uma empresa que faz impressão a laser em São Carlos. A 
cada etapa do processo, foram remodelando o projeto inicial, aprimo-
rando o design de Asimov. Na última e derradeira fase, fi caram dois 
dias trabalhando no Fab Lab do Sesi, um espaço em que a instituição 
disponibiliza vários equipamentos de última geração aos estudantes, 
em São Paulo. Lá, eles usaram a impressora a laser para cortar as peças 
em MDF da versão fi nal do robô. “Precisamos elaborar o projeto dele 
em 3D e usar ferramentas que não conhecíamos como os softwares 
AutoCAD e Fusion 360”, revela Felipe.

O esforço valeu a pena. Com a colaboração de Luiz Rodrigo Neto, 
que fi cou responsável por programar o robô, a equipe conquistou o 
primeiro lugar no nível II da OBR durante a etapa regional e, junto 
com mais 120 times, vai disputar a etapa estadual da competição, em 
São Bernardo do Campo, dia 9 de setembro. 

Mostrando a apostila em que registraram todo o processo de criação 
de Asimov, uma verdadeira certidão de nascimento, os estudantes 
explicam que o nome do robô é uma homenagem a Isaac Asimov, um 
escritor russo de fi cção científi ca e de obras científi cas, que se tornou 
famoso com livros como "Eu, Robô". Ele criou as famosas Três Leis 
da Robótica, princípios para permitir o controle e limitar o compor-
tamento dos robôs.

Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 23.494.367/0001-04 – NIRE 35.300.48734-6

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017
1. Data, Hora e Local. 10/04/2017, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, conjunto 
102, Sala 28, Jardim Europa, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença. Dispensada a publicação de editais de convo-
cação, na forma do disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes à assembleia acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. 
Mesa. Presidente: Sr. André Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. 4. Ordem do Dia. 
Deliberar sobre: (i) aprovação das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores 
independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) destinação do resultado apurado no exercício 
social encerrado em 31/12/2016; e (iii) reeleger os membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações. Os acionistas 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1. Aprovar as demonstrações financeiras 
e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, nos termos em que 
foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOE-SP (página 25) e no Empresas & Negócios (página 
15), em edição de 07/04/2017, e devidamente registrados na JUCESP. 5.2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que 
a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/2016. 5.3. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na AGO que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/12/2017: a) André Ferreira de Abreu Pereira, RG nº 26.369.271-1 SSP-SP, 
CPF/MF nº 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, RG nº 3.332.000-7-SSP/
SP, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, RG 
nº 9.813.93-SSP/SP, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor sem designação específica; 5.3.1. Os Diretores 
ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de 
registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos 
e para os fins do artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades 
empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Desse forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde 
logo, investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro 
próprio. 6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se 
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: André Ferreira de Abreu 
Pereira – Presidente; Alexandre Ferreira de Abreu Pereira – Secretário. Acionistas Presentes: Tellus IV Participações S/A, 
p. Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira; SDI Administração de Bens Ltda., p. Arthur José de 
Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira. São Paulo, 10/04/2017. JUCESP – Registrado sob o nº 223.075/17-6 em 
18/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 22.348.203/0001-06 – NIRE 35.300.486.293

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017
1. Data, Hora e Local. Aos 10/04/2017, às 11 horas, na sede social da Companhia, Rua Hungria nº 514, 10º andar, Conjunto 
102, Sala 25, Jardim Europa, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença. Dispensada a publicação de editais de convocação, 
na forma do disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes à assembleia acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa. Presidente: 
Sr. André Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: 
(i) aprovação das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, 
relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) destinação do resultado apurado no exercício social encerrado 
em 31/12/2016; e (iii) reeleger os membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações. Os acionistas deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos 
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, nos termos em que foram previamente 
entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 55) e no Empresas e Negócios 
(página 16), em edição de 07/04/2017, e devidamente registrados na JUCESP. 5.2. Não distribuir dividendos, tendo em vista 
que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/2016. 5.3. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na AGO que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/12/2017: a) André Ferreira de Abreu Pereira, RG nº 26.369.271-1 SSP-SP e 
CPF/MF nº 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, RG nº 3.332.000-7-SSP/
SP e CPF/MF  nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, RG 
nº 9.813.93-SSP/SP e CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 5.3.1. Os Diretores 
ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de 
registro de ata de reuniões da Diretoria, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos e para os 
fins do artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais 
ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos 
para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. 6. Encerramento. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira – Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira 
– Secretário. Acionistas: Tellus IV Participações S/A, por Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira; SDI 
Administração de Bens Ltda., por Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira. São Paulo, 10/04/2017. 
Mesa: André Ferreira de Abreu Pereira – Presidente, Alexandre Ferreira de Abreu Pereira – Secretário. Acionistas: Tellus 
IV Participações S/A por Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira; SDI Administração de Bens Ltda. 
por Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 223.076/17-0 em 18/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32 – NIRE 35.300.49856-9

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017
1. Data, Hora e Local. 10/04/2017, às 12h00, na sede social da Companhia, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, conjunto 
102, Sala 32, Jardim Europa, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença. Dispensada a publicação de editais de convo-
cação, na forma do disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes à assembleia acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. 
Mesa. Presidente: Sr. André Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. 4. Ordem do Dia. 
Deliberar sobre: (i) aprovação das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores 
independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) destinação do resultado apurado no exercício 
social encerrado em 31/12/2016; e (iii) reeleger os membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações. Os acionistas 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1. Aprovar as demonstrações financeiras 
e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, nos termos em que 
foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOE-SP (página 56) e no Empresas & Negócios (página 
09), em edição de 07/04/2017, e devidamente registrados na JUCESP. 5.2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que 
a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/2016. 5.3. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na AGO que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/12/2017: a) André Ferreira de Abreu Pereira, RG nº 26.369.271-1 SSP-SP, 
CPF/MF nº 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, RG nº 3.332.000-7-SSP/
SP, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, RG 
nº 9.813.93-SSP/SP, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor sem designação específica; 5.3.1. Os Diretores 
ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de 
registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos 
e para os fins do artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades 
empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Desse forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde 
logo, investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro 
próprio. 6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se 
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Arthur José de Abreu Pereira 
– Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira – Secretário. Acionistas Presentes: Tellus IV Participações S/A, p. Arthur José 
de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira; SDI Administração de Bens Ltda., p. Arthur José de Abreu Pereira e 
André Ferreira de Abreu Pereira. São Paulo, 10/04/2017. JUCESP – Registrado sob o nº 223.077/17-3 em 18/05/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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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.

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

Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Vênus favorece as relações amorosas. A 

Lua junto com Netuno em uma conjunção que pode trazer inspiração, mas também poderemos fi car desligados e 

dispersos. A Lua em aspecto bom com Plutão no início da noite mexe com as emoções. Mas será importante manter 

a frequência da sensibilidade, sem racionalizar muito, já que pode cometer enganos e fazer julgamentos errados. A 

Lua em mau aspecto com Mercúrio pede um descanso mental. Pense menos e haja mais no fi nal desta sexta.
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Alguém pode precisar de sua ajuda 
na intimidade para resolver algo 
difícil que exija esforço e empenho. 
Período bom para viagens e início 
de estudos e pesquisas. O momen-
to será bom para ler ou escrever, 
conversar e ter entendimento. 
78/478 – Verde.

Mantenha contatos que impulsionem 
sua carreira profi ssional. Não conte 
com apoio familiar para as difi cul-
dades fi nanceiras. A Lua em Peixes 
favorece as práticas religiosas e tera-
pêuticas. A Lua em bom aspecto com 
Vênus favorece as relações amorosas. 
 12/612 – Azul.

Seja realista diante dos compro-
missos assumidos. Precisa tomar 
uma atitude adiada que foi adiada, 
para evitar perdas. A Lua em mau 
aspecto com Mercúrio pede um 
descanso mental. Pense menos e 
haja mais no fi nal desta sexta. No 
fi nal do dia bom para divertimentos. 
37/137 – Amarelo.

No trabalho as renovações trazem 
novas ideias e interesses. Dedique-se 
a realizar os planos de renovação em 
andamento com calma e discerni-
mento. A intolerância e incapacidade 
de aceitação de conselhos podem 
levar a perdas e baixar seu ânimo 
pela manhã. 28/428 – Branco.

Com a Lua plena em Peixes aumenta 
a sensibilidade e a intuição. Esta é a 
sua fase mais delicada do ano, saiba 
esperar que o Sol entre em seu signo 
para colocar em andamento tudo o 
que vem planejando. Bom para com-
pras já, mas evite se não tiver certeza 
que poderá pagar. 33/233 – Dourado.

Boa disposição para trabalhar e de-
senvolver sua carreira profi ssional. 
Evite preocupar-se tanto com os 
outros, deixe que cada um cuide 
de sua vida. Noite tem a tendência 
a desajustes e falta de sintonia com 
os pares nas atividades em geral. 
26/826 – Amarelo.

É tempo de viver a alegria nos relacio-
namentos, tanto nos contatos sociais 
como profi ssionais. Algo que ajude a 
relaxar será bem-vindo no fi nal do dia 
nesta sexta. A Lua em aspecto bom 
com Plutão no início da noite mexe 
com as emoções. 22/722 – Verde.

A sua intimidade pode enfrentar 
contrariedades que lhe sempre faz 
muito mal para seu humor. Controle-
se pela manhã deixando negócios 
para a tarde. Noite tem a tendência 
a desajustes e falta de sintonia com 
os pares nas atividades em geral. 
88/388 – Azul.

Evite fazer dividas que não tenha 
garantia de que poderá pagar. A Lua 
em Peixes dá sensibilidade e intuição 
para agir diante de situações que 
enfrenta, mesmo as mais difíceis. 
Há sensibilidade com maior entrega 
no relacionamento sentimental e na 
vida a dois. 95/395 – Cinza.

Precisa manter contatos e ampliar 
seu campo de ação no trabalho 
neste fi nal de mês. Atenção para 
não fi car se debatendo sem sair do 
lugar. Mantenha contatos profi ssio-
nais proveitosos nesta sexta e evite 
desavenças com seus pares a noite. 
36/436 – Amarelo.

Evite a inquietude e a insegurança 
diante de problema que serão resol-
vidos logo. Com a Lua em seu signo 
o dia favorece entretenimentos 
com cinema, música, exposições 
e as práticas terapêuticas. A noite 
um momento para se apaixonar de 
novo pela vida e pelo que ela tem 
de bom. 39/439 – Azul.

Organize suas atividades apostando 
naquilo que seja feito em longo prazo 
e bem pensado e analisado. Terá 
que equilibrar as atividades com as 
solicitações que tendem a aumentar 
em casa. Valorize as demonstrações 
de afeto, carinho e amor em seu 
ambiente. 23/223 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 16 de Junho de 2017. Dia de São Aureliano, Santa Julita, 
e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a coragem. Dia da Unidade 

Nacional. Hoje aniversaria o cantor Ivan Lins que faz 72 anos, o ex-
campeão mundial de boxe Roberto Durán que nasceu em 1951 e o 
tenista Jaime Oncins que chega aos 47  anos e a modelo e atriz Ticiane 
Pinheiro que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é extremamente generoso e 
amável com os entes queridos, mas às vezes pode ser dominador e 
arrogante. Mantendo a fé em si mesmo, suas ideias originais e intu-
ição são a garantia do seu sucesso.  Possui uma grande atração pelos 
sonhos e outros estados alterados de consciência. Costuma viver com 
frequência as experiências estranhas e fora do comum. Têm o dom 
da oratória e boa capacidade para transmitir ideias e experiências às 
pessoas a sua volta.
No lado negativo, precisa evitar a tendência a impaciência e inquietude.

Dicionário dos sonhos
MOÇA - Ver uma moça bonita é aviso de que terá 
prosperidade e felicidade. Falar com ela, casamento 
ou noivado próximo. Discutir ou brigar com ela, 
ciúmes. Ser desprezado, intrigas. Ver se moça, sendo 
de idade, problemas familiares. Números da sorte: 01, 
21, 23, 47, 51 e 85.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar um amor e não mais sofrer: 
Para fazer essa simpatia de amor é necessário amarrar 
nos anéis que você mais usa uma fi ta com seu nome e 
o da pessoa amada. Coloque-os em um pires branco 
embaixo de uma vela de sete dias. Use pétalas de uma 
rosa vermelha ao redor. Com as mãos acima da chama da 
vela, faça a seguinte oração: “Deus misericordioso, não 
permita que o meu coração machucado volte a sofrer. 
Traga o meu amor de volta, ainda mais apaixonado, para 
que sejamos felizes para sempre. Amém”. Deixe a vela 
queimar, em seguida jogue as pétalas e a fi ta no lixo. 
Os anéis e o pires podem ser usados como de costume.
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Imaginário
No drama “A Janela de Plí-

nio”, o personagem nada mais é 
do que um jovem como muitos 
de nosso tempo: isolado em um 
mundo comunicativo, não pos-
sui necessidade de se relacionar 
com outras pessoas, apenas 
deseja manter a situação atu-
al. Sua irmã, Marcela, para se 
tornar livre do compromisso de 
cuidar do irmão, o convence da 
necessidade de arranjar um ca-
samento, se adequando assim 
à formatação social na qual o 
homem deve se casar com al-
guém que o sirva. A partir daí a 
realidade começa a ser alterada 
de modo que não sabemos mais 
quais personagens realmente 
existem e quais fazem parte 
do imaginário de Plínio. Com 
Alexandre Simão de Paula, Da-
niel Prata, Karina Scott, Lucas 
Figueiredo e Thais Maria.

Serviço: Teatro Studio Heleny Gua-
riba, Praça Roosevelt, 184, Centro, tel. 
3259-6940. Sábados às 23h. Ingresso: R$ 
30. Até 24/06.

Acontece no dia 19 de junho o 
lançamento do longa-metragem 
História & Estórias. O fi lme tem 
roteiro e direção de Vicentini 
Gomez e participação de atores 
entre eles Antonio Petrin, Carlo 
Briani, Gésio Amadeu, Genézio de 
Barros, Jaime Leibovitch, Barbara 
Bruno, Cléo Ventura, Carlos Mece-
ni, Maximiliana Reis, Pascoal da 
Conceição, Norival Rizzo, Roberto 
Arduin, Carla Masumoto, Edson 
Montenegro, Marcelo Aquino, 
Dan Rosseto, Marcelo Galdino, 
Luiz Carlos Felix, Helio Cicero, 
Calixto de Inhamuns, Diaulas 
Ullysses, Pedro Paulo Vicentini, 
Marcos Oliveira, Eduardo Acaiabe 
e Vanessa Carvalho. O olhar expe-
riente do diretor retrata a história 
da cidade, desde a origem de seu 
povoamento com a chegada do Cel. 

Goulart e seus agregados para a 
construção do primeiro rancho. E 
também a forte presença do Cel. 
Marcondes, cuja rivalidade com o 
Cel. Goulart ajudou a impulsionar 
o desenvolvimento do povoado. A 
mescla de registros ofi ciais com as 
encenações,  baseadas em fatos 
reais e nas lendas (ainda vivas na 
memória da população), favorece a 
compreensão do processo histórico 
do desbravamento do Oeste Pau-
lista e a história social e política do 
Brasil em relação à história local, 
a partir de um modesto povoado, 
fundado em torno de uma estação 
ferroviária, que atingiu o status 
atual de capital da 10ª região admi-
nistrativa do Estado de São Paulo. 

Serviço: Cine Olido (Galeria Olido), Av. 
São João, 473, São Paulo, tel. 3331-8399. 
Segunda (19) às 18h30. Entrada franca.

Exposição
Uma das mais importantes artistas plásticas 

contemporâneas, Luise Weiss, apresenta a mos-
tra “Labirinto e Memória: A poética visual de 
Luise Weiss” .A exposição reune cerca de 130 
trabalhos. O público pode apreciar desenhos, 

gravuras e fotografi as, em trabalhos  que marca-
ram os 40 anos de trajetória da gravadora, pin-
tora, fotógrafa e professora, desvendando todo 
o seu processo de criação e produção gráfi ca.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111,  Centro, 
tel. 3321-4400. De terça a domingo das 9h às 19h. Entrada franca. 
Até 23/07.

Núcleo Artérias estreia “Protesto”.

Com direção de Adriana Grec-
chi, “Protesto” é o novo trabalho 
do Núcleo Artérias, que estreia 
dia 15 de junho. Para gerar um 
novo ponto de vista imagético 
e sensorial, o grupo convida o 
público a fruir a obra a partir 
do palco, perto dos bailarinos.  
O antropólogo escocês Ioan 
Lewis, usa o termo “Protesto 
Oblíquo” para descrever estados 
de transe em diferentes culturas 
como estratégias para pessoas 
marginalizadas (na maioria das 
vezes mulheres em sociedades 
dominadas por homens) encon-
trarem algum tipo de visibilidade, 
reconhecimento e espaço de 
existência social. Lewis estu-
da, entre outros fenômenos, o 

“Carnaval de Mulheres” (forma 
de Tarantismo propagada pelo 
sul da Itália), rituais dionisíacos 
realizados por mulheres na an-
tiga Grécia, possessão feminina 
no vodu haitiano, Indian Shakers 
nos EUA, culto Zar no norte do 
Sudão, entre muitos outros. O 
Núcleo Artérias, formado por 
mulheres, inventou suas próprias 
práticas para gerar vitalidades 
corporais em tempos de crise, 
ativando e reconhecendo o corpo 
como matéria perceptiva, viva 
(sensorial e emocional), inte-
grada a outras matérias, e em 
constante transformação. 

Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São 
João, 473, Centro. Sexta  e sábado às 20h, e 
domingo às 19h. Entrada franca. Até 18/06.

Gal Costa é homenageada com o CD “Fruta Gogoia”  por Jussara Silveira e Renato Braz.

Lançamento do CD 
“Fruta Gogoia” traz 18 
canções da carreira 
da artista baiana, 
com arranjos de Dori 
Caymmi e produção 
artística de Luiz 
Nogueira

Homenagear uma canto-
ra como Gal Costa não 
é tarefa das mais fáceis. 

Com 50 anos de carreira, a 
cantora faz parte da história 
de muita gente e dá voz a uma 
série de compositores que 
vão de Tom Jobim a Caetano 
Veloso, passando por Dorival 
Caymmi, Jards Macalé, Chico 
Buarque, Luiz Melodia entre 
muitos outros, conferindo 
sua visão pessoal aos mais 
diferentes estilos e ritmos, em 
mais de 40 discos de estúdio, 
outros tantos ao vivo e, ainda, 

O espetáculo infantil “Deu 
a Louca no Museu” reestreia 
dia 17 de junho. Encenada 
pelo Grupo Teatro de La Pla-
za, peça mistura a linguagem 
do Teatro de Bonecos, Obje-
tos e Animação com a mágica 
para narrar as aventuras de 
um guarda de um museu 
que irá receber uma im-
portantíssima obra de arte. 
Montagem tem direção de 
Héctor López Girondo, que 
assina a dramaturgia junto 
com Miguel Nigro.No infantil 
um museu vai receber uma 
importantíssima obra de arte 
e o funcionário encarregado 

Homenagem
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com parceiros. Luiz Nogueira 
topou o desafi o e em junho 
chega à cena musical “Fruta 
Gogoia – Uma Homenagem a 
Gal Costa”. No palco, Renato e 
Jussara estarão acompanhados 
por um time especial de músi-

cos para reproduzir, ao vivo, as 
músicas do disco. São eles: To-
ninho Ferragutti, no acordeon; 
Itamar Assieri, no piano; Mario 
Gil, no violão; Bré Rosário, na 
percussão; Edu Ribeiro, na 
bateria; Rodrigo Usaia, no sax 

e na fl auta; Zé Alexandre, no 
baixo acústico; e Vana Bock, 
no cello. 

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelo-
tas, 141, Vila Mariana. Sábado (08/07) e 
domingo (09/07). Ingressos: R$ 25 e R$ 
12,50 (meia).

Dança

“Deu a Louca No Museu”
terá que usar toda a sua 
esperteza para evitar que 
as obras de arte sejam rou-
badas. Porém, um estranho 
visitante irá colocar em risco 
a valiosa coleção artística. O 
que o visitante nem imagina 
é que este não é um guarda 
comum, pois ele conta com 
uma arma secreta especial: 
os poderes da mágica e das 
habilidades para os truques.

Serviço:Teatro Alfredo Mesquita, Av. 
Santos Dumont, 1770, Santana, tel: 2221-
3657. Sábados e domingos às 16h. Entrada 
franca. Até 09/07.
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Cena da peça “Deu a Louca no Museu”. 

A d

Cine
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Napoleon Hill – Jacob Petry (Coment 

– Adapt) – Faro – Reconhecido mundialmen-
te, pela sua fi losofi a de vida, interpretação de 
fenômenos sociais, correlatos ao cotidiano das 

pessoas, seja de maneira privada ou corporativa, nesta 
obra é analisado pelo brasileiro, ora americano, incansá-
vel propalador do universo Hill. Obra atemporal. Defi ne 
parâmetros, indica e ilumina caminhos, bem como ajuda 
a corrigir “defeitos”, muitas vezes contidos em práticas 
recorrentes. Em suma: válido para quem deseja aferir suas 
próprias condições e se necessário, alterá-las. Muito efi caz!

As 16 Leis do Sucesso: O livro 
que mais infl uenciou líderes e 
empreendedores em todo o mundo

Rafael Maieiro – Autografi a – Com poe-
mas enviesados, muitos “desconexos “, total-
mente fora dos padrões, assim se apresenta 
o convicto comunista jornalista. Suas tintas 
arrebatam espíritos confortáveis. Anárquicos 
poemas, alertam para uma realidade, muitas 
vezes escamoteada, descortinando universos. 

Para poucos.

As Cores, As Pedras e o Tempo

Pedro Ramos – Évora – Advogado voltado 
às empresas de seguro saúde, vale-se de seus 
conhecimentos e de matérias jornalísticas, para 
embasar essa obra de fundamental importância, 
para o publico em geral. De inicio, o leitor fi cará 

chocado, após enojado e sem dúvida, muito indignado. 
Praticas abusivas, ilegais, são apontadas. Sob o manto de 
uma boa medicina, a ganância desponta como principal 
objetivo. O autor, coloca a mão numa ferida encoberta, ex-
pondo-a. Após refl exões, indica soluções. Inquietante!!

A Máfi a das Próteses:
Uma ameaça à saúde

Ana Grasielle Corrêa – Beatriz Pa-

checo – Ilana Souza Concilio – Mackenzie 
–  Obra focada na apresentação e ensino da 
utilização da técnica que une, processos e 
instrumentos, numa forma simbiótica entre 

pessoas e tecnologia informática – R A – Trata-se de 
introduzir de maneira efi caz e competentemente , uma 
cibercultura, que poderá transpor as salas de aula em todos 
os níveis, caminhando para o universo corporativo. Útil!

Realidade Aumentada: 
Aplicação em sala de aula

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SÓCIA SEM DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Sócia quotista sem participação na administração da empresa e era 
registrada em outra empresa e foi demitida, terá direito ao seguro-
-desemprego mesmo sendo sócia de empresa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FICOU AFASTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A EMPRESA DEVE FAZER ANOTAÇÃO 
NA CTPS E O MOTIVO PELO QUAL FICOU AFASTADO?

Informamos que os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente 
anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira 
do acidentado. Assim, a empresa não deve fazer qualquer anotação. 
Base Legal – Art.30 da CLT.

REGRAS DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
Quais as regras para adoção do Programa de Demissão Voluntária, o 
PDV? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS
Funcionário com menos de 12 meses, como proceder nas férias cole-
tivas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO ANTES DAS FÉRIAS
Funcionário foi informado por meio do aviso de férias do gozo de suas 
férias, com 30 dias de antecedência. Entretanto a empresa resolveu 
demitir o funcionário sem justa causa, neste caso o aviso de férias perde 
o efeito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTOS DA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA
Como proceder nos casos de rescisão por justa Causa, o que pagar ao 
funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO MÍNIMO DE CONTRATO
Pode ser efetuado um contrato por tempo determinado inferior a 30 
dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

w
w

w
.c

a
n

d
in

h
o

.c
o

m
.b

r

A música atravessa os 

tempos e deixa a sua 

marca e beleza, seja para 

ouvir, dançar, comemorar 

ou devanear. Ela traz 

o tom cadenciado e 

melodioso para contar 

a história de um grupo 

interligado pelos mesmos 

desejos

Assim como a música brasilei-
ra, muitas festas, eventos e 
rituais, foram introduzidos 

no Brasil com grande infl uência 
da colonização portuguesa. São 
inúmeros os eventos que con-
tinuam sendo cultivados e que 
foram gradativamente mudando 
a sua forma original, entretanto, 
sem perder o caráter principal de 
sua origem.

Com a chegada de Dom João VI 
ao Brasil, sua família e comitiva 
real se intensifi caram os costumes 
trazidos da corte. Integrada ao 
sincretismo cultural já existente 
entre tradições dos portugueses, 
brasileiros, negros, mamelucos e 
cafuzos, essa mescla propiciou a 
germinação de ritmos marcados, 
sincopados, dando um brilho es-
pecial e característico à música 
brasileira.

Essa multiculturalidade aponta 
para os anseios diversos de cada 
ser, mas, ao mesmo tempo, a na-
tureza humana carrega a marca 
universal da alegria, do sofrimento 
e de crenças, onde a música se faz 
sempre presente, seja nas comem-
orações festivas ou fúnebres. 
Esses sons internos e externos 
reverberam dentro do indivíduo e 
por todo planeta. Esse badalar de 
tons tangem e convergem para um 
mesmo ponto em busca do outro e 
de realizações.

O ser humano faltante, sem-
pre desejante, é cônscio de sua 
fi nitude, exprime vontades que 
revelam sua singularidade.

Carrega a transmissão da 
tradição constante na intergera-
cionalidade e, parece que a origem 
humana é o ponto de partida das 
formações grupais, que os sujeitos 
precisam para dar sentido à vida. 
Esse é o lugar de onde vai se 
irradiando o movimento cultural 
e socioeconômico de um povo, 
região ou comunidade. É o que 
traduz um tempo e um processo 
histórico.

Historicamente, as festas juni-
nas ou joaninas, como antiga-
mente eram chamadas, têm a 
sua data coincidente aos cultos 
pagãos, do hemisfério norte, quan-
do se davam as comemorações 

do solstício de verão e também 
o agradecimento relacionado à 
prosperidade e à boa e fértil col-
heita. A igreja católica imbuída da 
cristianização dos povos, trans-
formou as festividades pagãs em 
eventos sacros, porém, sem apagar 
a alegria dos festejos.

As festas juninas comemoram 
três santos em especial, que são 
Santo Antônio, São João e São 
Pedro. As músicas, com base no 
folclore português, foram esti-
lizadas com o passar do tempo, 
transformadas e adaptadas aos 
costumes e tradições locais, de 
acordo com cada região em que 
se dão os festejos juninos.

No Brasil, o tom caboclo e 
campesino com seus traços ru-
rais faz da festa, comemorada no 
campo e nas cidades, um evento 
com características da roça, 
vestidos de chita, bandeirinhas 
coloridas, balões, e os arraiais 
erguidos com bambus e artefatos 
de palha. As comidas típicas, tem 
a infl uência dos indígenas, e são 
feitas principalmente à base de 
mandioca e milho, acompanhadas 
de bebida ardente e quente, como 
o quentão.

A música, tocada com sanfona, 
triângulo, viola caipira, zabumba, 
pandeiro e cavaquinho, cria um 
clima de descontração, de retorno 
ao idílico, onde a vida é lembrada, 
em geral, como um momento que 
enlaça e aconchega. Da temática 
da festa faz parte a quadrilha 
dançada em pares, marcada por 
termos franceses,

com sotaque caipira, tendo 
como foco principal o simbólico 
casamento.

A fogueira, antigamente acesa 
para espantar os maus espíritos, 
tornou-se o ápice da comemoração 
e o grande símbolo da transfor-
mação da matéria em energia, 
trazendo esperança no porvir. 
Neste momento da festa ao redor 
do fogo, emoções são acesas no 
grupo e em cada um. É o instante 
em que a melodia pode ser alterada 
nos laços que integram os seres 
humanos, abrindo caminho para 
a saúde psíquica.

(*)ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP 

– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 
livro “Poemas de Amor e Vida” 

Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 
com pós em neuropsicologia. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**)SUELI RUGNO - Psicóloga – 
IPUSP. Doutora em Semiótica e 
Linguística Geral – FFLCHUSP. 

Especialista em Psicologia 
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 

Bacharel em Letras Clássicas
e Vernáculas – FFLCHUSP.

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)

O pretendente: DANIEL AUGUSTO PETTAN DASSIE GITAHY TEIXEIRA, solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia doze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (12/02/1986), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Edison Gitahy Teixeira e de Carmen Lucia Pettan Dassie Gitahy 
Teixeira. A pretendente: LUCIANNA ABREU TUCK SCHNEIDER, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e oito (08/08/1988), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Leonel Tuck Schneider e de Lucila de Castro Abreu Tuck Schneider. 

O pretendente: ANDRÉ PORTARO TZERMIAS, solteiro, profi ssão programador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (28/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Christos Tzermias 
e de Marly Denise Portaro Tzermias. A pretendente: IONE NISHIDA OTAKI, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Campos do Jordão - SP, no dia vinte e três de 
julho de mil novecentos e noventa e um (23/07/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Jorge Otaki e de Nair Kyoko Nishida Otaki. 

O pretendente: MICHAEL IGOR JARDIM DA MATA, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e seis (11/03/1986), residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Valter Batista da Mata e de Maria Manuela 
Nascimento Jardim da Mata. A pretendente: ROSANGELA MATOS DOS SANTOS, solteira, 
profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e oitenta e quatro (19/05/1984), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Osvaldo Ilario Dias dos Santos e de Doralice de Matos dos Santos. 

O pretendente: EDUARDO DANIEL SALGADO, viúvo, profi ssão publicitário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (05/08/1987), residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Rémulo Marques Salgado e de 
Nilza Aparecida Daniel Salgado. A pretendente: LAURA BURITY DIALECTAQUIZ CORREIA, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em João Pessoa  - PB, no dia vinte e três de março mil 
novecentos e noventa (23/03/1990), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz André Correia da Silva e de Marly Burity Dialectaquiz.

O pretendente: ROGÉRIO PAULO OLIVEIRA DE MORAIS, nacionalidade portuguesa, 
solteiro, profi ssão analista, nascido em Freguesia de Santo Idelfonso, Concelho Porto, 
Portugal, no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e dois  (19/06/1992), 
residente e domiciliado em Concelho Porto, Portugal, fi lho de Paulo Rogério Gonçalves 
de Morais e de Filomena da Assunção Gomes de Oliveira. A pretendente: MARCELA DE 
ABREU LEITE, solteira, profi ssão gestora comercial, nascida em Mauá - SP, no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e um (13/06/1981), residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Leite Neto e de Nanci Rodrigues de Abreu Leite.

O pretendente: ANDRE ANHAIA MELLO DE MAGALHÃES, solteiro, profi ssão bacharel 
em direito, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e 
oito (10/08/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Sérgio de Magalhães 
Filho e de Maria Bernadete Anhaia Mello de Magalhães. A pretendente: JULIANA LEMOS 
XAVIER, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia quinze de abril 
de mil novecentos e setenta e sete (15/04/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de José Mario Leite Xavier  e de Sandra Lemos Xavier.

O pretendente: MICHEL VASCONCELOS FERREIRA, solteiro, profi ssão consultor, 
nascido em Mococa - SP, no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/12/1985), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo 
Tomaz Carneiro Ferreira e de Ana Glaucia Vasconcelos Ferreira. A pretendente: 
MICHELLE MARCELINO DE SOUZA, solteira, profi ssão coordenadora de marketing 
e eventos, nascida em Registro - SP, no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
noventa (16/07/1990), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Micael de Souza e de Ismenia Aparecida Marcelino de Souza.

O pretendente: MIGUEL ÁNGEL VICENTE FERNÁNDEZ, nacionalidade espanhola, 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido na Espanha, no dia três de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (03/06/1981), residente e domiciliado na Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lho de Miguel Ángel Vicente Medina e de Maria De La Vega Fernandez Blanco. 
A pretendente: ELIZABETH ALVES FERNANDES, divorciada, profi ssão advogada, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (05/09/1982), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha 
de Leopoldo Fernandes e de Irene Aparecida Roballo Alves Fernandes.

O pretendente: SAMUEL SAAD RODRIGUES, solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Leme - SP, no dia quartoze de maio de mil novecentos e noventa e um 
(14/05/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Claudio Rodrigues e de 
Maria José Abdalla Saad Rodrigues. A pretendente: ILEANA DEBORA AMBROSIO, 
solteira, profi ssão turismóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e setenta e nove (24/01/1979), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Francisco Gilberto Ambrosio e de Vera Lucia Ambrosio.

O pretendente: JEREMIAS ROCHA DAVID, solteiro, profi ssão ofi cial administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (16/07/1985), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo, 
fi lho de Claudemir David e de Jucelina Rocha David. A pretendente: ALESSANDRA 
WATANABE ALVES DE SOUZA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo 
- SP, no dia vinte e três de abril de mil novecentos e setenta e nove (23/04/1979), 
residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo, fi lha de Marcio Alves de 
Souza e de Reiko Watanabe Alves de Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALESSANDRO ANDRIONI SILVA, solteiro, profi ssão matemático, nascido em 
São José dos Campos - SP, no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(25/11/1991), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Augusto 
Andrioni da Silva e de Antônia Lucia Barbosa da Silva. A convivente: BRUNA ROMANO 
PRETZEL, solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/12/1986), residente e domiciliada na Vila 
Olímpia , São Paulo - SP, fi lha de Luis Alexandre Pretzel e de Angela Romano. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: RENATO ABRANTES FONTES, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (28/06/1988), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcio Gonçalves Fontes e de Alice Abrantes Fontes. A convivente: PAULA 
VASCONCELOS MONTONI, solteira, profi ssão administradora, nascida no Rio 
de Janeiro - RJ, no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/10/1987), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha 
de Sergio Augusto Grubel Montoni e de Maria de Fatima Vasconcelos Montoni. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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:

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DIEGO JOSÉ DA SILVA SANSÃO, solteiro, autônomo, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Sergio Sansão e de Maria Aparecida da Silva Sansão. A pretendente: PAOLA DANIEL 
PEREIRA, solteira, designer de moda, natural de São Paulo - SP, nascida em 27/04/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Roberto Pereira e de Valdenice 
Daniel Ferreira Pereira.

O pretendente: ROBENSON CUPIDON, solteiro, técnico em informática, natural do Haiti, 
nascido em 20/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de William Cupi-
don e de Carmene Pierressaint. A pretendente: DAHLIA RENELIEN, solteira, enfermeira, 
natural do Haiti, nascida em 27/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jean Daniel Renelien e de Anne Marie Louis.

O pretendente: HARLEY REIS RODRIGUES JUNIOR, solteiro, estudante, natural de Mon-
gaguá - SP, nascido em 16/03/1992, residente e domiciliado no Ipiranga, São Paulo - SP, 
fi lho de Harley Reis Rodrigues e de Shirlei dos Santos. A pretendente: ISABELLA ZANATTA 
CASTAGNETTI ZACCARO, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida em 
29/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Zaccaro e de 
Sandra Regina Zanatta Castagnetti Zaccaro.

O pretendente: PAULO CEZAR PINHEIRO MAIA, divorciado, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/10/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Domiciano Maia Filho e de Maria das Graças Pinheiro Maia. A pretendente: ELOEIDE 
CRISTINA LADORUCKI DALESIO, solteira, publicitária, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 08/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Caetano Dalesio 
Neto e de Gertrudes Ladorucki Dalesio.

O pretendente: TIAGO SILVA MIARI, solteiro, funcionário público, natural de São Caetano 
do Sul - SP, nascido em 13/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Orlando Roberto Miari e de Sônia Cardoso Silva Miari. A pretendente: MICHELE MAYUMI 
KAWAKAMI, divorciada, dentista, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/12/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Yoshikazu Kawakami e de 
Maria de Lourdes Kawakami.

O pretendente: ANTONIO FERNANDO FREDERICE, divorciado, empresário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 08/06/1977, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho 
de Antonio Fernandes Frederice e de Maria Tereza Frederice. A pretendente: CARINA 
APARECIDA ARSENIO PANDOLFO, divorciada, artista plástica, natural de Tupã - SP, 
nascida em 30/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cícero 
Arsenio e de Anézia Faldão Arsenio.

O pretendente: RAFAEL VICTOR NASCIMENTO BROIO, solteiro, auxiliar de farmácia 
jr., natural de Campinas - SP, nascido em 19/05/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Irineu Aparecido Broio e de Marilda Ribeiro do Nascimento. A 
pretendente: ANDRÉIA GABRIELA GOMES, solteira, assistente jurídico, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 20/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Maria de Fátima Gomes.

O pretendente: JULIO CÉSAR CRISPIM DA SILVA, divorciado, empresário, natural do Rio 
de Janeiro - RJ, nascido em 29/01/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Joaquim Sabino da Silva e de Paulina Crispim da Silva. A pretendente: ANGELA 
CRISTIANE SILVA MATOS ROCHA, solteira, jornalista, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 15/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Anisio Matos Rocha 
e de Angenolinda Francisca da Silva.

O pretendente: RAFAEL GRECCO MUNHOZ, solteiro, micro empresário-autônomo, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 13/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ronaldo Munhoz e de Silvia Regina Grecco Munhoz. A pretendente: SIMONE DOS 
SANTOS GRECCO, solteira, docente - pesquisadora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Grecco e de 
Sueli Raimunda dos Santos Grecco.

A pretendente: GRAZIELA PASCOM, divorciada, professora, natural de Neves Paulista 
- SP, nascida em 24/07/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gil-
berto Pascom e de Ozolina Zocal Pascom. A pretendente: ADRIANA SILVEIRA, solteira, 
bancária, natural de Lavras - MG, nascida em 01/12/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Archangelo da Silveira e de Henriqueta Fiorini Silveira.
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

2ª VC - Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0211863-
45.2009.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Marcio Vinícius Matias Cordeir, Rua Nelson Perina, 129, Jardim Perina - CEP 14876-030, 
Jaboticabal-SP, CPF 356.421.378-32, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando 
o recebimento de R$ 11.475,09 (Nov/2009), 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). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Físico nº: 0600719-34.2008.8.26.0007 - Classe: Assunto:
Procedimento Sumário  Despesas Condominiais - Requerente:Condomínio Residencial Itália -
Requerida : Lucinéia da Silva Serafim. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS.
Expedido no Processo de  Nº 0600719-34.2008.8.26.0007. O M . M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na
forma da Lei  etc. FAZ SABER a Lucinéia da Silva Serafim, CPF 245.729.898-93, RG 22.761.758-7,
que na ação de Procedimento Sumário por parte de Condomínio Residencial Italia, na qual foi
condenada ao pagamento das despesas condominiais especificadas na inicial e demais vincendas,
acrescidas da multa de 2%, correção e juros de 1% ao mês e ainda 10% sobre o valor da condenação
de honorários advocatícios, gerando o montante de R$ 13.872,47, atualizado até março de
2010.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, acerca da penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel situado na Rua Bento
Ribeiro, 36, apto 13, Bloco A, Vila Regina, São Paulo-SP. Fica a ré advertida que poderão oferecer
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2017.                       (15 e 20)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Processo Digital nº: 1000950-27.2015.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota
Promissória Exeqüente: Banpar Fomento Comercial Serviços Ltda. Executado: Clinica de Cirurgia
Plastica Masayuki S/S LtdA. - ME e outros. Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1000950-
27.2015. 8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr(a). Edson Nakamatu, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edson Fernando dos
Santos, Rua Amparo, 166, Baeta Neves - CEP 09751-350, São Bernardo do Campo-SP, CPF
155.362.558-78, RG 20387124, Casado, Brasileiro, Empresário, que Banpar Fomento Comercial Servi-
ços Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a Cobrança da quantia de R$
158.657,84, Encontrando-se o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que em 15 dias,
após os 20 dias supra, pague o valor reclamado devidamente atualizado ou ofereça embargos, sob pena
de operar-se a conversão automática do arresto efetuado sobre a penhora realizada DIREITOS SOBRE
"No Terreno desta matrícula foi construído o prédio residencial n° 168 com frente para a Rua Amparo, na
Vila Baeta Neves", objeto da matrícula n. 97.435, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo
do Campo, do qual foi nomeado depositário, o Sr. Edson Fernando dos Santos, CPF nº 155.362.558-78,
RG nº 20.387.124. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste
Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes Nada Mais. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos
31 de maio de 2017. Eu, Ana Maria Ramos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.                        (14 e 15)

2º RP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0188486-53.2006.8.26.0100 (868/06) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga Benitez , 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manoel Rodrigues da Silva, José Abrahão Mahana, 
Companhia Comissária Rezende, Espólio de Lúcia de Rezende Costa na pessoa do 
inventariante Henrique Olavo Costa, Kodo Hashimoto, Roberto Akio Hashimoto, Maria de 
Aragão Galvão, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Mitra Diocesana de São Miguel Paulista ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Estrada de Santo Inácio, 
67, Guaianazes, 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, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei . 
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: BRUNO TSUGUIMASSA ASSATO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edson Tsuguio Assato e de Celia Harumi Hentona 
Assato. A pretendente: ANTONIA VERÔNICA PINTO ARAÚJO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de radiologoia, nascida em Granja - CE, no dia 
28/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Araújo 
e de Maria de Jesus Pinto Araújo.

O pretendente: MARCELO PELUCI PEDRO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osmar Pedro e de Maria Regina Peluci Pedro. 
A pretendente: SARAH VICTORIA SILVA PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/08/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ronny Carlos de Oliveira Pinto e de Valeria 
Gomes da Silva.

O pretendente: UMBERTO COELHO GUIMARÃES JUNIOR, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido em Muzambinho - MG, no dia 
15/11/1968, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Umberto Coelho Guimarães 
e de Amelia Eunice Guimarães. A pretendente: LUCIANA ALVARENGA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 05/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pimenta de 
Alvarenga e de Maria do Carmo Alvarenga.

INÍCIO A MINHA COLUNA comentando a estreia da nova 
novela das sete da Globo ‘Pega Pega’, que em São Paulo bateu 
recorde de audiência. O primeiro capítulo da história (começou 
com cenas de perseguição e tiros) registrou 29 pontos no Ibope 
de média principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois 
da estreia manteve a pontuação chegando a picos de 31 pontos.

DESDE 2012 UMA ESTREIA, NESSE HORÁRIO, não 
registrava um número tão bom para o horário. Nesse 2012 es-
trearam duas novelas: ‘Cheia de Charme’, que fez 31 pontos no 
primeiro capítulo, e ‘Guerra dos Sexos’, que marcou 28 pontos. 
No embalo do sucesso da nova trama, a novela das nove ‘A Força 
Do Querer’ também bateu recorde com 37 pontos de média. 
Uma grande pontuação nas tramas da Globo.

A CANTORA ANITTA E SUA EX-EMPRESÁRIA KA-

MILLA FIALHO disputam dois processos na justiça. Caso a 
cantora perca as ações, ela pode ter de pagar R$ 9 milhões a 
R$ 18 milhões à sua ex-empresária. A projeção é do advogado 
Leonardo Gomes, da K2L Empreendimentos Artísticos. São dois 
processos em andamento: quebra de contrato e divergência de 
valores pagos.

O FANTÁSTICO (GLOBO) ACABOU EMPLACANDO 

suas noites musicais inclusive para celebrar o clima junino. A 
participação de Elba Ramalho, padre Fábio de Mello, Alcione 
e Wesley Safadão, marca a época de comemoração junina nas 
suas respectivas datas. Outros convidados terão participação 
especial como Genival Lacerda e Lucy Alves, além de cantar 
contam histórias inerente as festividades.

O CANTOR GUSTAVO LIMA ESTÁ PROIBIDO pela 
justiça do Rio de Janeiro de cantar ‘Que Mal Te Fiz Eu’, sob 
pena de multa de R$ 50 mil por dia. O compositor português 
Ricardo Landum diz ter cedido a cação desde que os versos não 
fossem alterados, e alguns foram excluídos. Também reclama 
de não receber direitos autorais. O cantor afi rmou a coluna que 
já retirou a música do repertório e tomará medidas cabíveis.

O PROGRAMA ‘ZORRA TOTAL’ (GLOBO) vem batendo 
recorde de audiência. O programa cresceu 24%, com média de 
21 pontos, quatro a mais que no período de 2015. Além disso, a 
edição da primeira semana de junho registrou 23 pontos, recorde 
que não era conquistado desde abril de 2013. Tudo porque o 
roteiro do programa foi mudado e caiu no gosto popular.

O FUNKEIRO PAULISTA MC YURI, quis inovar e não se 
deu bem. Ele resolveu transformar a lendária música ‘Asa Branca’ 
em funk proibidão, cheio de referências sexuais e palavrões. O 
fato acabou chateando a família de Luiz Gonzaga, que pensa ir à 
justiça. Essa versão foi lançada no YouTube. Pode dar processo 
ao funkeiro. Em comunicado à imprensa, o cantor afi rma que 
jamais houve de sua parte a intenção de macular a imagem ou 
ofender a família de Luiz Gonzaga.

FRASE FINAL: O Vicio iguala a todos que ele contamina.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: EDILSON SILVA ARAGÃO, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em Jequié (Manoel Vitorino) - BA, no dia 08/09/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lima Aragão e de Maria de Lourdes 
Silva. A pretendente: ANATALIA OLIVEIRA DE JESUS BISPO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida Jequié (Manoel Vitorino) - BA, no dia 14/12/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenil Sena Bispo e de Iranice 
Oliveira de Jesus Bispo.

O pretendente: WAGNER DE ABREU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo da Silva Filho e de Magda de Abreu. 
A pretendente: MARIANA NAPOLEÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 31/01/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Vera 
Lucia Napoleão dos Santos.

O pretendente: ROBSON RODRIGUES SANCHEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 22/05/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Sanchez e de Claudia 
Rodrigues Sanchez. A pretendente: FERNANDA RICCOMINI MANDUCO, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 21/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Manduco e de 
Valeria Veiga Riccomini Manduco.

O pretendente: EDUARDO BERNARDES ARBID, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 24/09/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Arbid Filho e de Helena Maria Bernardes 
Arbid. A pretendente: ALESSANDRA TENORIA ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente de faturamento, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 30/09/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Filho Rocha e 
de Marina Tenoria Rocha.

O pretendente: FREDERIK MEDEIROS CIPROVAC DROVAS, estado civil divorciado, 
profi ssão mecânico, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 26/05/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milorad Ciprovac Drovas 
e de Mariza Medeiros Ciprovac Drovas. A pretendente: BEATRIZ PERIANES FACCHINA-
TO, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Nossa Senhora 
do Ó - SP, no dia 20/01/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudio Roberto Facchinato e de Ines Perianes Facchinato.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de vendas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 03/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Soares Ferreira e de Maria 
da Solidade da Conceição Costa. A pretendente: CAROLINA COLETO MEDEIROS, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora fi nanceiro, nascida nesta Capital, Perdizes 
- SP, no dia 21/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ricardo Medeiros e de Carmen Teresa Coleto Medeiros.

O pretendente: WANDERSON PEREIRA DE PINHO, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor administrativo, nascido em Brasília (1º Ofício) - DF, no dia 20/09/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Galdino de Pinho e 
de Margarida Pereira Natal. A pretendente: ALEXSANDRA TORTORELLI, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
11/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Tortorelli e de Vera Lucia da Silva Tortorelli.

O pretendente: MARCIO ROGERIO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão fotógrafo, 
nascido em Santo André - Utinga - SP, no dia 20/10/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Carlos Alves e de Damares Costa Alves. A 
pretendente: CAROLINA DIAS SOLER, estado civil solteira, profi ssão podóloga, nascida 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 13/01/1989, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Soler e de Maura Dias Soler.

O pretendente: JAIRO CRISPIM NASCIMENTO DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão técnico de enfermagem, nascido em Salvador - BA, no dia 25/10/1967, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valeriano Gomes da Silva e de 
Noelia Maria do Nascimento. A pretendente: LUCÉLIA VIDAL DE NEGREIROS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Canguaretama (Baía Formosa) 
- RN, no dia 18/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Vidal de Negreiros Filho e de Maria Nazaré Cinézio de Negreiros.

O pretendente: THIAGO GIL DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 12/10/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Rosacruz de Mello e de Denise Imperial de 
Mello. A pretendente: LARISSA RODRIGUES SALES, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 14/09/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romualdo Sales e de Lenice 
Rodrigues da Silva Sales.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: KYLDERY WENDEL ARAÚJO SENSINI, profi ssão: desenhista 
projetista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
23/06/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Celso 
Sensini e de Maria Zuleide de Araújo. A pretendente: ANAÉSIA DANTAS, profi ssão: 
associada responsável de atend, estado civil: solteiro, naturalidade: em Choró - CE, 
data-nascimento: 02/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Antônio Pereira Dantas e de Francisca Osmarina Dantas.

O pretendente: EVANILDO DOS SANTOS ALVES, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 22/07/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lourisvaldo Souza Alves e de Bernadete Lima 
dos Santos. A pretendente: SINTIA CRISTIANE MATOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Baixa Grande - BA, data-nascimento: 27/05/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Souza Santos e de Maridete Matos Santos.

O pretendente: ADEMILSON PERES DE ARAUJO, profi ssão: atendente acadêmico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Cruzeiro - SP, data-nascimento: 15/12/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marques de Araujo e de 
Silvana Peres de Araujo. A pretendente: INGRID GOMES DE CARVALHO, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime de 
Carvalho e de Neusa Ferreira Gomes de Carvalho.

O pretendente: AHMED MOHAMED IBRAHIM BALAT, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Kafr Al-Scheikh, Egito, data-nascimento: 21/09/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mohamed Ibrahim Balat e de 
Fatheiya Ateya Atwa. A pretendente: CAMILA RODRIGUES PITONDO, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-
nascimento: 15/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecido 
Pitondo e de Telma Rodrigues Pitondo.

O pretendente: THIAGO VERDE, profi ssão: consultor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 22/05/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Elizabeth Verde. A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS 
PEREIRA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: em Barueri - 
SP, data-nascimento: 31/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Benedito Pereira e de Maria Elza dos Santos Pereira.

O pretendente: FABIO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: polidor de metais, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itanhaem - SP, data-nascimento: 19/07/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Cicera Maria da 
Conceição Silva. A pretendente: AMANDA ALMEIDA MARTINS, profi ssão: assistente 
fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Romero Ferreira 
Martins e de Maria Angelica Almeida Cezar.

O pretendente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em segurança do 
trabal, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
01/01/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Norival de Oliveira e 
de Valdeci Machado de Oliveira. A pretendente: ANA PAULA DA COSTA, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
23/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Severino da Costa 
e de Zilda do Carmo Gonçalves Costa.

O pretendente: DANIEL ALVES DA SILVA, profi ssão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 02/03/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jalmires Ferreira da Silva e de Ilzanete Alves Lima da Silva. A pretendente: 
FABIANA LUZIA DELGADO FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Agudos - SP, data-nascimento: 04/10/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Dias Ferreira e de Valdete Aparecida Delgado Ferreira.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS NERY, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Queimados - RJ, data-nascimento: 17/10/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilson Nery e de Josefa Antonia 
dos Santos Nery. A pretendente: ANA PAULA FERNANDES BRANCO, profi ssão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/09/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosa Maria Fernandes.

O pretendente: JONATTAN BISPO ALBUQUERQUE, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
09/02/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edson Albuquerque 
e de Luciene Alves Bispo. A pretendente: JENIFER RODRIGUES CRISTIANOTTI, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, 
data-nascimento: 19/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Cristianotti e de Etiene Rodrigues de Lima Cristianotti.

O pretendente: ISAIAS CRUZ DE SOUZA, profi ssão: confeiteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/01/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Fátima Cruz de Souza. A pretendente: ELISA BETTY DEL 
FIUME COSTA, profi ssão: técnica em nutrição, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1972, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Oswaldo Bonifacio da Costa e de Adelina Del Fiume Costa.

O pretendente: ANTENOR AZEVEDO JÚNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cristalandia - TO, data-nascimento: 03/11/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antenor José de Azevedo e de Maria de Almeida 
Azevedo. A pretendente: HALANDA LÓREA DE JESUS MELLO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elvecio Ribeiro de Mello 
e de Maria Senhora Souza de Jesus Mello.

O pretendente: DANIEL JAMES CASSIDY, profi ssão: guia turístico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Dublin, Irlanda, data-nascimento: 25/05/1990, residente e domiciliado 
na Irlanda, fi lho de Gillian Cassidy e de Derek Cooke. A pretendente: FERNANDA DE 
MELO MOURA, profi ssão: treinadora pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 05/07/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Aristides de Moura e de Lindaci de Melo Moura.

O pretendente: CASSIANO RICARDO NUNES FERREIRA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ipauçu - SP, data-nascimento: 22/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adilson José Ferreira e de Maria 
Eunice Nunes. A pretendente: MARINA IAZZETTO GOMES, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gomes e de Ana Maria Iazzetto Gomes.

O pretendente: FABIO DUARTE XAVIER, profi ssão: gerente de frota, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
16/11/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Antonio Xavier e 
de Elisabete Duarte Xavier. A pretendente: CAROLINA TORRES FONSECA, profi ssão: 
empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/10/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aluizo Almeida Fonseca 
e de Elisabete Vitoria Torres Fonseca.

O pretendente: KAÍQUE VINÍCIUS LIMA ALBANO, profi ssão: analista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 07/05/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roldinei Genuino Albano e de Silvia 
Regina Lima Albano. A pretendente: AMANDA GOMES DA SILVA, profi ssão: analista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
01/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Deus Gomes 
da Silva e de Maria Ester Gomes da Silva.

O pretendente: GERALDINO LOPES COSTA, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Sertãozinho - SP, data-nascimento: 27/08/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lopes Costa e de Maria 
Magdalena Costa. A pretendente: VALMIRA DA HORA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Sítio França, Coruripe - AL, data-nascimento: 
08/08/1958, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio da Hora dos 
Santos e de Maria Candida Vicente.

O pretendente: ÁTILA SOUZA ARAUJO, profi ssão: empreiteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Clóvis Bezerra de Araujo e de Leda de Souza Pacheco. 
A pretendente: ANDREIA CAMPIANI, profi ssão: empreiteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 16/06/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aureo Campiani e de Luiza Chida Campiani.

O pretendente: RODNEI CARLOS DOS REIS, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/01/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Carlos dos Reis e de Sonia Maria Novelli 
dos Reis. A pretendente: FRANCILEIDE FRANCISCA DE MOURA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Timon - MA, data-nascimento: 
28/10/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Angelina Francisca de Moura.

O pretendente: CAIQUE ANDERSON DETILLI, profi ssão: mecânico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/02/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Clei Anderson Detilli e de Andreia Badialli 
Detilli. A pretendente: ANDRESSA ESCAQUETE SANTOS, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Divisópolis - MG, data-nascimento: 24/11/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Marques de da Silva Santos e 
de Cristina Geraldo Escaquete.

O pretendente: MARCOS ROGÉRIO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 09/03/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Mario da Silva e de Santina 
Zovadelli da Silva. A pretendente: JACKELINE GENÉSIO NICÁCIO, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Afogados da Ingazeira - PE, data-
nascimento: 16/06/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Nicácio do Nascimento e de Maria de Fátima Genésio Nicácio.

O pretendente: ASCEDIO JOSÉ RODRIGUES, profi ssão: médico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/01/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Ascedio José Rodrigues Neto e de Angela Aparecida Battipaglia 
Rodrigues. A pretendente: EVELISE LIMA, profi ssão: médica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Campinas - SP, data-nascimento: 13/01/1982, residente e domiciliada 
em Hortolândia - SP, fi lha de Wanderley Simões Lima e de Marlene Rizziolli Lima.

O pretendente: YURI DIAS DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 20/07/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Agenalto Pereira da Silva e de Maria Dias da Silva. 
A pretendente: KARINA CASTELHANO CONRADO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 27/07/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rui Conrado e de Cláudia Castelhano Conrado.

O pretendente: VAGNER AFFONSO JUNIOR, profi ssão: preparador CNC, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vagner Affonso e de Katya Trenado Affonso. A 
pretendente: JÉSSICA MACHADO DOS SANTOS, profi ssão: analista comercial, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 12/12/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edisio Sousa dos Santos e de Doraci 
Machado dos Santos.

O pretendente: MARCOS POLSAQUE, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 25/11/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Aurélio Polsaque e de Eliana 
de Jesus Macedo Polsaque. A pretendente: LUCIANA SILVA SOUZA DE ALENCAR, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Luis de Alencar e 
de Dinalva Silva Souza.

O pretendente: WILLIAM DOURADO LUZ, profi ssão: engenheiro mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 19/11/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leobino de Oliveira Luz e de Maria Aparecida 
Oliveira Dourado Luz. A pretendente: EDLA MARIA DA SILVA FREITAS, profi ssão: 
assistente fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: em Monteiro - PB, data-nascimento: 
09/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo José de Freitas 
e de Maria do Socorro da Silva Freitas.

O pretendente: GIUSEPPE MAIO JUNIOR, profi ssão: eletricista de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
15/08/1969, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Maio 
e de Adair Schelive Maio. A pretendente: ELISABETE DAS GRAÇAS SILVA, 
profi ssão: administradora de empresas, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 13/12/1972, residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Antonio Otaviano da Silva Filho e de 
Aparecida Maria da Silva.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES PÔRTO, profi ssão: sub encarregado de 
laticínios, estado civil: solteiro, naturalidade: em Jordânia - MG, data-nascimento: 
12/10/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Batista Pôrto e de 
Maria Rodrigues dos Santos. A pretendente: ADRIANA PAIXÃO FERREIRA, profi ssão: 
líder de expedição, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 03/07/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
Ferreira Lima e de Josete Eugenia Paixão.

O pretendente: ISMAEL EUSTÁQUIO ROSA, profi ssão: caldeireiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Iapu - MG, data-nascimento: 20/09/1959, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Basilio Rosa e de Maria Ricardina 
Rosa. A pretendente: MARIA CONCEIÇÃO BATISTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
31/03/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Itamar Batista e de 
Ivone Mendonça Souza Batista.

O pretendente: DENIS DAL’BELLO CINARELLI, profissão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-
nascimento: 31/05/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Claudio Cinarelli e de Sonia Aparecida Dal’Bello Cinarelli. A pretendente: 
ANA PAULA SANCHES FIGUEIRO, profissão: corretora de seguros, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raul Nunes Figueiro e de Cristiane 
Sanches Borrochelo Figueiro.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA MATOS, profi ssão: motofretista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Souza Matos e de Severina Pereira 
Matos. A pretendente: JULIANA SELVAGGIO DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente 
de compras, estado civil: divorciada, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 
24/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Simas do 
Nascimento e de Rosangela Selvaggio Nascimento.

O pretendente: MURILLO CARLO SILVA E SILVA, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 17/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Ivanildo Raimundo da Silva e de Marcia Pereira Silva e Silva. A pretendente: 
GIOVANNA FERNANDES PAULIN, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 19/10/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leonel Carneiro Paulin e de Elení Aparecida 
Fernandes Paulin.

O pretendente: JOSÉ VITOR DOS SANTOS MIRANDA, profi ssão: analista de 
operações juridica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - 
SP, data-nascimento: 27/06/1993, residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho 
de José Miguel de Miranda e de Marcia Monica dos Santos Miranda. A pretendente: 
AMANDA BENOSO ROCCO, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Ubirajara Nunes Rocco e de Ana Rosa Benoso Rocco.

O pretendente: FERNANDO RENNERT ROSSI, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/03/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marco Aurelio Rossi e de Waltraud 
Rennert Rossi. A pretendente: THABATA FRANÇA VIRGINIO, profi ssão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
23/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Willi Virginio e 
de Romilda França dos Santos Virginio.

O pretendente: FELIPPE TADEU ALEO ANICETO, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 27/06/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Aniceto e de Ana Maria Aleo Aniceto. 
A pretendente: STELLA SANTOS QUEIROZ, profi ssão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Lauro de Freitas - BA, data-nascimento: 18/04/1992, residente 
e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Edezio Amaral de Queiroz e de 
Sonia Maria Santos de Oliveira.

O pretendente: KEMUEL CARVALHO SILVA, profi ssão: analista de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Paulistana - PI, data-nascimento: 06/08/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Constantino da Silva e 
de Hercília Cândida de Carvalho Silva. A pretendente: IDAIANE LIMA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: adminsitradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 17/12/1986, residente e domiciliada em São 
Caetano do Sul - SP, fi lha de Jorge Campos de Oliveira e de Maria José Lima de 
Oliveira.

O pretendente: VINICIUS BOGNAR MISTRO, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 27/05/1988, residente e domiciliado 
em Santo André - SP, fi lho de Waldemar Roberto Mistro e de Simone Bognar Mistro. A 
pretendente: RAQUEL CORSANTE SIQUEIRA, profi ssão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Amilcar Ferreira Siqueira e de Eliana 
Nunes Corsante Siqueira.

O pretendente: JULIO SHI KANG WEN, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Nanuque - MG, data-nascimento: 20/07/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Chen Wen e de Silvia Yang Wen. A pretendente: 
FERNANDA CRISTINA RESENDE, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 20/05/1982, residente e 
domiciliada em Contagem, fi lha de Anisio Antonio de Resende e de Maria Aparecida 
Resende.

O pretendente: JOSÉ DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Tucano - BA, data-nascimento: 14/04/1952, residente e domiciliado 
em Praia Grande - SP, fi lho de Francisca Idalina de Jesus. A pretendente: NAIR MARIA 
DOS SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 25/09/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Sulino dos Santos e de Celina Maria dos Santos.

O pretendente: RENATO GUIDO DE VASCONCELOS JUNIOR, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 26/06/1989, residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de 
Renato Guido de Vasconcelos e de Mariete Tortorella de Vasconcelos. A pretendente: 
JÉSSICA MAYARA MUÑOZ DE ASSIS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 09/02/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rui de Assis e de Juana Del Transito Lopez 
Muñoz.
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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:
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