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“As injúrias devem ser 
feitas  todas de uma só vez, 
a fi m de que, saboreando-
as menos, ofendam menos. 
E os benefícios devem ser 
feitos pouco a pouco, a fi m 
de que sejam mais bem 
saboreados”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Diplomata fl orentino

BOLSAS
O Ibovespa: -0,08% Pontos: 
63.231,58 Máxima de +0,1% 
: 63.346 pontos Mínima de 
-0,32% : 63.076 pontos Volu-
me: 2,51 bilhões Variação em 
2017: 4,99% Variação no mês: 
0,53% Dow Jones: feriado em 
NY Pontos: --- Nasdaq: feriado 
em NY Pontos: ----- Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3082 Venda: R$ 3,3087 
Variação: +0,1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3044 Venda: R$ 
3,3050 Variação: +0,11% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4500 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,95% ao 
ano. - Capital de giro, 14,30% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: feriado em NY 
Variação: --- - Ouro BM&F (à 
vista) Cotação: 129,000 Variação: 
-1,07%.

Cotação: R$ 3,3275 Variação: 
+0,2% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1347  Venda: US$ 1,1347  
Variação: -0,11% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7520 Venda: R$ 
3,7540 Variação: -0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6770 Ven-
da: R$ 3,9130 Variação: -0,1%.

Futuro: -0,07% Pontos: 63.855 
Máxima (pontos): 64.000 Míni-
ma (pontos): 63.665. Global 40 
Cotação: 922,249 centavos de 
dólar Variação: -0,39%.

O mercado de trabalho 
para os jovens está 
reaquecendo e novas 

oportunidades de emprego 
estão surgindo, segundo o 
Ministério do Trabalho. De 
acordo com dados do Caged, 
de 1,24 milhão de contra-
tações em maio, 611,42 mil 
foram de trabalhadores com 
até 29 anos. Como resultado, 
a diferença entre admissões 
e desligamentos gerou um 
saldo positivo de 73,29 mil 
novas vagas somente para 
essa faixa etária.

Segundo o Ministério do 
Trabalho, esta não foi a pri-
meira vez que a criação de 
empregos para trabalhadores 

     

Mercado de trabalho para 
jovens reaquece e cria
73 mil vagas em maio

jovens teve um desempenho 
positivo no Caged. De janeiro 
a maio, o grupo de trabalhado-
res de até 24 anos teve saldo 
positivo de 320,55 mil vagas 
formais de trabalho. O saldo 
entre admitidos e demitidos de 
todas as faixas etárias nesses 
cinco meses chegou a 25,23 mil 
vagas, ou seja, 12 vezes menor. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, quando o saldo geral 
foi negativo em 887,62 mil 
vagas, a criação de vagas para 
os mesmos trabalhadores de 
até 24 anos apresentou saldo 
positivo de 545, 91 mil vagas.

“Embora as faixas etárias 
mais elevadas ainda não 
tenham apresentado saldos 

positivos de emprego, a forte 
presença dos jovens na gera-
ção de empregos formais deve 
ser comemorada, consideran-
do as difi culdades que esse 
grupo enfrenta no mercado de 
trabalho”, informou o minis-
tério, em nota, citando dados 
da Pnad Contínua, do IBGE, 
no 1º trimestre de 2017, a 
taxa de desocupação dos tra-
balhadores entre 18-24 anos 
foi 28,8%, o dobro da média 
nacional (13,7%).

O setor de serviços, em maio, 
abriu 21,8 mil vagas formais 
para esses trabalhadores. Na 
indústria da transformação, 
foram 12,6 mil, e no comér-
cio, 11,8 mil postos. Também 

Programas como o Jovem Aprendiz podem ajudar empresas, independente do seu tamanho, a 

reduzirem uma de suas principais queixas: a falta de mão de obra jovem qualifi cada.

tiveram desempenho positivo 
para esta faixa etária, a cons-
trução civil, com saldo de mil 
postos; os serviços de utilidade 

pública, com cerca de 400; e 
a extrativa mineral, com 165 
vagas a mais. O estado que mais 
empregou jovens em maio foi 

São Paulo, com a criação de 
26.861 vagas formais para 
trabalhadores com até 29 
anos (ABr).

Luz mais cara 
Os clientes da AES Eletropaulo 

estão pagando mais caro pelo consu-
mo da energia elétrica desde ontem 
(4). Em média, o valor da conta 
aumentou 4,48%. De acordo com 
o reajuste autorizado pela Aneel, a 
tarifa subiu 5,37% para as residências 
e 2,37% nas indústrias. Essa elevação 
está sendo aplicada a 20,1 milhões 
de clientes, em 24 cidades. Desse 
total, 6,9 milhões estão localizados 
na região metropolitana de São Paulo.

Reprodução

Os juros precisam cair mais 

para que as perdas sejam 

neutralizadas e o setor

volte a crescer.

São Paulo - Os lojistas da 
capital paulista tiveram uma 
alta média de 1,2% nas vendas 
registradas no mês de junho, 
em comparação a igual período 
de 2016, apontou o Balanço de 
Vendas da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). As 
vendas a prazo tiveram alta 
de 1% no período, enquanto 
os negócios à vista cresceram 
1,4%. Já na comparação com o 
desempenho verifi cado no mês 
anterior, as vendas cresceram 
0,8% na média, com as vendas a 
prazo e à vista avançando 1,2% 
e 0,4%, respectivamente.

“Como reforço para o comér-
cio em junho, tivemos o Dia 
dos Namorados, a chegada do 
frio e o crescimento da massa 
salarial. Além disso, o uso dos 
recursos do FGTS inativo pelos 
consumidores foi fundamental 
para salvar o mês”, explicou o 
presidente da ACSP, Alencar 
Burti. Os dados nas avaliações 

Comércio paulistano teve alta 
de 1,2% nas vendas em junho
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o prazo e -2,3% à vista) Apesar de 

negativo, o dado apresenta uma 
desaceleração do movimento de 
queda, já que no primeiro semes-
tre do ano passado as vendas 
recuaram 11% sobre o registrado 
no período equivalente de 2015. 
“A leitura é que a recessão perde 
força, mas não está superada. Os 
juros precisam cair mais para que 
as perdas sejam neutralizadas e 
o setor volte a crescer”, aponta 
Burti.

A expectativa da ACSP para 
julho é de que o desempenho 
permaneça estável, já que após 
dois anos de quedas não há 
motivos para o cenário piorar 
no próximo mês. Burti ainda 
afi rma que o frio deve ajudar 
nas vendas da moda outono-
-inverno, mas indica que o 
apetite do consumidor ainda 
precisa melhorar. “O ambiente 
político precisa melhorar para 
a retomada da confi ança do 
consumidor” (AE).

mensais, entretanto, não foram 
sufi cientes para garantir um de-
sempenho positivo no primeiro 
semestre do ano. 

Em comparação aos seis pri-
meiros meses do ano passado, as 
vendas recuaram 2,7% (-3,1% a 

Novo trem incorpora alta tecnologia e conforto para os 

passageiros da CPTM.

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin devolveu 
ataques ao ex-presidente Lula 
ontem (4). O tucano e o petista 
são dois pretensos candidatos 
a presidente da República em 
2018. Na segunda-feira (3), 
reunido com bancadas do PT, 
Lula cobrou uma oposição mais 
fi rme à gestão do tucano no 
governo do Estado, conforme 
relata reportagem do jornal 
Folha de S. Paulo. Ao comentar 
a situação, Alckmin disse que 
o petista está com “medo” ao 
fazer essa cobrança aos aliados. 

“O Lula deu uma ordem para 
os petistas para nos atacarem. 
Mostra que ele tá com medinho, 
né? Ou com medão”, disse em 
entrevista coletiva após a entre-
ga de um trem para a CPTM na 

capital paulista. Além disso, o 
governador comentou a prisão 
do ex-ministro Geddel Vieira 
Lima e afi rmou que a sociedade 
espera que haja investigação e 
que se faça justiça. Por outro 
lado, o tucano afi rmou que as 
investigações não podem parar 
o País e a pauta das reformas 
no Congresso Nacional. 

“Tem que, de um lado, tocar 
a Lava Jato, de outro lado, não 
prejudicar a economia, (fazer) 
as coisas caminharem. Acho 
que, no Brasil, as instituições 
estão amadurecendo”. Em meio 
à expectativa da análise da de-
núncia contra o presidente Mi-
chel Temer na Câmara, Alckmin 
afi rmou que esse assunto não 
pode impedir que o Senado vote 
a reforma trabalhista (AE).

Ordem de Lula revela que 
‘ele está com medinho’

 Alexandre Carvalho/A2img

Cresceu 10,71% a venda 
de veículos usados 

São Paulo - A venda de veículos 
usados no Brasil cresceu 10,71% 
em junho ante igual mês do ano 
passado, para 952,4 mil unida-
des, informou nesta terça-feira, 
4, a Fenabrave, associação que 
representa as concessionárias. 
O dado considera automóveis, 
comerciais leves, caminhões e 
ônibus. Em relação a maio, no 
entanto, as vendas caíram 4,12%. 
No acumulado de janeiro a junho, 
que corresponde ao primeiro 
semestre do ano, o mercado 
de usados avançou 9,78%, para 
5,258 milhões de unidades, em 
comparação com igual período 
de 2016.

Entre os veículos leves, que 
somam os segmentos de au-
tomóveis e comerciais leves, 
as vendas subiram 10,47% em 
junho ante junho do ano passado, 
para 918,7 mil unidades. Porém, 
o volume, se comparado a maio, 
representa queda de 4,06%. Com 
o resultado de junho, o primeiro 
semestre terminou com a venda 
de 5,07 milhões de unidades, 
alta de 9,89% sobre o primeiro 
semestre de 2016 (AE).

Subprocuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Brasília - O senador Roberto 
Rocha (PSB-BA), divulgou 
ontem (4), seu relatório sobre 
a indicação da subprocuradora 
Raquel Dodge para chefi ar a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica. O parecer será apresen-
tado hoje (5), aos senadores 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. No texto, o relator 
faz um resumo do currículo de 
Raquel e, em tom elogioso, diz 
que sua experiência é “inques-
tionável”. 

“Sua experiência é inques-
tionável em matéria penal, mas 
não é menor em relação a ques-
tões cíveis, em geral, e de tutela 
coletiva, em especial”, escreve. 
Antes mesmo do relatório, ao 
ser escalado na semana passada 
para relatar a indicação, Rocha 
já havia adiantado que seria 
favorável à aprovação. Raquel 
foi a segunda na lista tríplice le-
vada pela Associação Nacional 
de Procuradores da República 
(ANPR) ao presidente Michel 
Temer. No Ministério Público, 
ela é considerada opositora ao 
atual procurador-geral, Rodri-
go Janot.

Em seu parecer, porém, ele 
ressalva que o voto é secreto. 
“Por fi m, como não podemos 
registrar nosso voto, em virtude 

Relator cita ‘experiência’ 
de Raquel Dodge para PGR
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do caráter secreto do processo 
de votação, concluímos que há 
elementos sufi cientes para que 
esta Comissão manifeste-se so-
bre a indicação de Raquel Elias 
Ferreira Dodge para ocupar o 
cargo de Procuradora-Geral da 
República.”

A subprocuradora já marcou 
encontros com outros senado-
res para tratar da votação de 
sua indicação, marcada para 
o próximo dia 12. A oposição, 
no entanto, tenta adiar para 
depois do recesso parlamentar. 
O argumento é de que o man-
dato de Janot vai até setembro 
e não há pressa em aprovar a 
indicação de Raquel tão rapi-
damente (AE).

Líder do governo no Senado, 

Romero Jucá (PMDB-RR).

O líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá (PMDB-RR), 
afi rmou ontem (4) que a prisão 
do ex-ministro da Secretaria de 
Governo, Geddel Vieira Lima, 
não impacta o governo de Michel 
Temer. Ele lamentou a prisão 
preventiva  por considerá-lo 
um amigo e defendeu que a 
prisão ‘deve ser sempre o último 
recurso de uma ação judicial’. 
“Eu não conheço o processo, 
não posso opinar, mas de todo 
jeito a gente sente essa decisão. 
Agora, isso não impacta o gover-
no, o governo está governando, 
o ministro já não era ministro há 
muito tempo”, disse.

Jucá ressaltou que o governo 
continua trabalhando e tem 
obtido resultados positivos. Ele 
citou o aumento da produção 
da indústria em 0,8% no mês 
de maio. “Apesar das fl echadas, 
apesar dos ataques, apesar dos 
problemas, da crise política 
fabricada ou não, o governo 
está focado em melhorar a vida 
dos brasileiros e nós vamos 
fazer isso”, declarou. Geddel foi 
preso em Salvador por tentar, 
de acordo com a PF, obstruir 
a investigação de supostas 
irregularidades na liberação de 
recursos da Caixa. 

Ao decretar sua prisão pre-

Jucá: prisão de Geddel ‘não 
impacta’ governo federal
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ventiva, o juiz federal Vallisney 
de Souza Oliveira, da 10ª Vara 
Federal no DF, autorizou a busca 
e apreensão de aparelhos celula-
res do investigado e a quebra do 
sigilo telefônico dos aparelhos 
apreendidos. O objetivo foi o de 
buscar elementos para compro-
var os contatos de Geddel com a 
esposa do doleiro Funaro, preso 
na Operação Lava Jato.

A defesa de Geddel defi niu 
como “absolutamente desneces-
sário” o decreto de prisão preven-
tiva do político. O advogado Gamil 
Föppel disse que há “ausência 
de relevantes informações” para 
basear a decisão e defi niu como 
“erro” da Justiça Federal a auto-
rização para a prisão (ABr).

Brasília - Afastado de suas 
funções parlamentares há mais 
de um mês, o senador Aécio 
Neves retomou ontem (4), seu 
mandato com um duro discurso 
contra as denúncias das quais 
é alvo. No plenário do Senado, 
defendeu ainda que o PSDB 
mantenha o apoio ao governo 
do presidente Michel Temer 
que, “apesar das adversidades, 
continua a liderar” as reformas 
em discussão no Congresso.

“Retorno com o fi rme propó-
sito de continuar trabalhando 
para permitir que o Brasil 
possa superar suas enormes 
difi culdades”, afi rmou Aécio, 
lembrando que ele, na condição 
de presidente do partido, con-
dicionou o apoio ao governo à 
pauta das reformas trabalhista 
e da Previdência. Ao tratar 
das acusações, Aécio voltou a 
negar ter cometido qualquer 
irregularidade ao pedir R$ 2 
milhões a Joesley Batista, da 
JBS. A conversa foi gravada 

Aécio defende que PSDB 
mantenha apoio a Temer

pelo empresário, que mais 
tarde fi rmou acordo de delação 
premiada com a Procuradoria-
-Geral da República. 

O senador afi rmou tratar-se 
de um “negócio entre particu-
lares” e o dinheiro, que seria 
emprestado, serviria para pagar 
gastos com advogados. “Não co-
meti crime algum. Não aceitei 
recurso de origem ilícita, não 
prometi vantagem indevida 
a quem quer que seja”, disse 
Aécio. “Fui vítima de uma arma-
ção, de um bandido confesso”. 

O tucano também criticou a 
divulgação de conversas suas 
em que pede ajuda ao minis-
tro Gilmar Mendes, do STF, 
para aprovar a lei de abuso 
de autoridade e também na 
que critica o então ministro 
da Justiça, Osmar Serraglio. 
“No dia em que não pudermos 
mais o direito ao contraditório, 
teríamos perdido o essencial: 
a liberdade que cada um tem 
de exercer sua opinião” (AE).



OPINIÃO
A indústria de 

máquinas e o BNDES
Ninguém compra 

máquinas por uma 

questão de status

Como também ninguém 
compra equipamentos 
porque o dólar está 

baixo, ao contrário do que 
afi rmam por ai, mesmo por-
quê câmbio baixo significa 
preço menor nos produtos 
que fabricamos, o que reduz 
a rentabilidade da indústria.

O Real apreciado, na rea-
lidade, causa basicamente a 
substituição de máquinas e 
equipamentos nacionais por 
importados. E, se no limite, o 
câmbio for muito favorável à 
importação, o industrial em vez 
de importar máquinas passa a 
importar o produto fi nal. Foi 
isto que, salvo breves períodos, 
ocorreu nos últimos 15 anos.

Máquinas, normalmente, não 
são produtos de prateleira. 
Precisam ser encomendadas 
e enfrentam longos ciclos de 
produção para chegar ao seu 
destino fi nal. São compradas 
por necessidade, quando há 
perspectivas de continuidade 
da demanda e da rentabilidade, 
no mercado interno e/ou na 
exportação.

São compradas para pro-
duzir mais e de forma mais 
efi ciente, de modo a gerar re-
ceita e lucro sufi ciente para se 
pagarem. Por isto mesmo são, 
habitualmente, fi nanciadas em 
prazos dilatados, de modo que 
o caixa por elas gerado permita 
pagar o equipamento ao longo 
do tempo e ainda deixar algu-
ma margem para a empresa.

Por causa disso, o custo do 
fi nanciamento é crítico para 
viabilizar o investimento. 
Considerando que o lucro 
médio das indústrias, nos bons 
tempos em que tinham lucro, 
girava ao redor de 12% sobre 
o patrimônio, que inclui o valor 
dos equipamentos, é óbvio 
que o custo do fi nanciamento 
não deveria superar a estes 
mesmos 12%.

Ora, no Brasil, os bancos não 
só não oferecem fi nanciamento 
nos prazos necessários, de 
cinco anos ou mais, mas, além 
disso, cobram juros muito 

superiores ao retorno das 
empresas, fazendo com que 
o fi nanciamento bancário, em 
vez de ser um instrumento de 
alavancagem da produção, seja 
um óbice ao investimento.

Outra alternativa, muito usa-
da nos países desenvolvidos, é 
buscar recursos para investir 
no mercado de capitais. Entre-
tanto, no Brasil, nosso mercado 
de capitais, obrigado a oferecer 
rentabilidade superior ao da 
remuneração dos títulos pú-
blicos, ou seja, da Selic, tem, 
normalmente, custos acima 
da rentabilidade da indústria.

Neste contexto fi ca patente 
a importância do papel do BN-
DES como banco de fomento, 
por ser o único banco de todo 
nosso sistema fi nanceiro capaz 
de fornecer recursos com pra-
zos de amortização adequados 
e a custos compatíveis com 
as margens do investimento 
produtivo.

Criticar o BNDES por cum-
prir este papel e querer encare-
cer seu funding obrigando-o a 
captar no mercado, concorren-
do com títulos da dívida pública 
de governos que não primam 
pelo equilíbrio das contas pú-
blicas, pode interessar ao setor 
fi nanceiro mas, certamente, 
não interessa ao Brasil.

Nós não pleiteamos favores, 
mesmo porque, hoje, um fi nan-
ciamento BNDES via Finame 
para comprar uma máquina 
já custa ao investidor juros 
superiores a 15% ao ano, para 
uma infl ação que está rodando 
abaixo de 4% ao ano. Fica 
difícil, nessas circunstâncias, 
se falar de subsídios para o 
investimento produtivo.

Queremos apenas isonomia 
para concorrer, em condições 
de igualdade, com os fabrican-
tes externos. Queremos, juros 
civilizados, crédito adequado, 
câmbio competitivo e um 
sistema tributário simples e 
equitativo, que não deixe um 
resíduo de mais de seis pontos 
percentuais de impostos não 
recuperáveis dentro de nossos 
preços.

(*) - É presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ 

(Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos).

João Marchesan (*)

Página 2

Geral
São Paulo, quarta-feira, 05 de julho de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretora Comercial
Lilian Mancuso
lilian.mancuso.jen@gmail.com

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

José Hamilton Mancuso
2003/2017

A produção de carne em laboratório pode ser a solução para um 

ambiente mais equilibrado.

“Até o fi nal do próximo 
ano, nós vamos ter 
algo no mercado. 

Será de muita ajuda o fato de 
colocarmos os nossos produ-
tos nas lojas em vez de ter de 
começar as relações do zero”, 
explicou o CEO da companhia, 
Josh Tetrick.

Mundialmente, já existem 
várias empresas que estão 
trabalhando para produzirem 
carne sintética. No entanto, 
apenas a “Memphis Meats” 
havia anunciado que iniciaria 
a produção e faria a comercia-
lização do alimento apenas em 
2021. A produção de frango e 
pato sintéticos teria um custo 
de US$6 mil. “As empresas 
tradicionais de carne pode-
riam se tornar investidores 
significativos. Estamos em 

Número de imigrantes e refugiados que cruzaram 

o Mar Mediterrâneo já passa dos 100 mil este ano.

O número de imigrantes e refugiados que 
cruzaram o Mar Mediterrâneo, de 1° de Janeiro 
até hoje, totalizou 101.210, menos de metade das 
pessoas que fi zeram a travessia por mar para a 
Europa no mesmo período do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem (4) pela Organi-
zação Internacional para as Migrações (OIM). A 
Itália é o principal país de chegada de imigrantes 
e recebeu nos primeiros seis meses deste ano 
mais de 85.183 imigrantes. Em seguida vem a 
Grécia, que recebeu no mesmo período 9.290, 
revertendo a tendência de 2016. No ano passado, 
chegaram pelas ilhas gregas 158.527 imigrantes 
e pela Itália 71.279 pessoas.

Uma das principais razões para esta mudança é 
que a Turquia era o país de partida mais utilizado 
para se chegar à Grécia. No entanto, as saídas de 
barcos com imigrantes a partir da Turquia caiu 
drasticamente após um acordo entre o governo 

Fiat 500 completa 60 anos 
O Fiat 500, um dos carros mais tradicionais da marca automobilística 

italiana, completou ontem (4) 60 anos de história. Para comemorar o 
número, um exemplar do veículo fará parte do MoMa, o Museu de Arte 
Moderna, em Nova York. Lançado em 4 de julho de 1957, o primeiro modelo 
do automóvel foi o Nuova 500, que fi cou no mercado até 1960. Na época, 
outros modelos também foram comercializados pela Fiat, como o 500 D, 
500 Giardiniera e, por fi m, o 500 Furgoncino.

A cópia adquirida pelo MoMa será um 500 F, ou popularmente conhecido 
como “Berlina”, o modelo mais popular do veículo, produzido de 1965 a 1972. 
Para o chefe executivo da Fiat, Olivier François, o veículo não é apenas um 
‘automóvel’. “Se é verdade que o Fiat 500 fez história dos automóveis, então 
também é um fato de que ele não é somente um carro. Nos seus 60 anos de 
história, o 500 tem ido muito além de sua manifestação material para entrar 
no imaginário coletivo, tornando-se um ícone”, declarou. A nova geração do 
Fiat 500, lançado em 2007, está alcançando bons resultados para a marca. 
O veículo é líder de vendas em oito países (ANSA).

Frio deve continuar 
até o fi m de semana

As temperaturas vão continu-
ar baixas até o fi m de semana 
nas Regiões Sul, Sudeste, em 
partes da Região Centro-Oeste 
e até mesmo no interior do 
Nordeste, segundo o Institu-
to Nacional de Meteorologia 
(Inmet). A queda na tempe-
ratura é devido à chegada de 
uma intensa massa de ar frio 
pelo Oceano Atlântico, com os 
ventos alcançando o interior do 
continente.

“Os ventos intensos e úmidos 
soprando do Oceano Atlântico, 
provocados pelo gradiente 
(diferença) de pressão atmos-
férica, especialmente na faixa 
centro-leste do país, promove-
rão uma sensação térmica de 
frio ainda menor”, ressaltou o 
Inmet, em nota. A previsão é 
que o anticiclone enfraqueça e 
se afaste para leste do Oceano 
Atlântico a partir de amanhã 
(6), quando as temperaturas se 
elevarão gradualmente.

Segundo o Inmet, as massas 
de ar polar continuarão se des-
locando pelo oceano e para o 
sul do continente e os refl exos 
na temperatura dependerão 
da intensidade de cada massa 
e dos ventos (ABr).

Milhares de catalães são favoráveis ao referendo.

Os independentistas catalães 
apresentaram ontem (4) uma 
lei com a qual pretendem blin-
dar o referendo unilateral de 
separação da Espanha, previsto 
para 1º de outubro. A norma 
será “suprema”, não estabelece 
um mínimo de participação e 
o resultado será vinculante e 
efetivo em 48 horas. 

Em um ato partidário no Par-
lamento catalão, em Barcelona, 
deputados da aliança indepe-
dentista Junts pel Sí (JxS) e 
seus parceiros anticapitalistas 
da Candidatura de Unidade 
Popular (CUP) explicaram que 
será criada uma Procuradoria 
Eleitoral da Catalunha, que 
“zelará pela neutralidade infor-
mativa e a igualdade de opor-
tunidades” durante o processo 
eleitoral. Também está prevista 
a participação de observadores 
internacionais.

O censo, que terá participa-
ção de residentes na Catalunha 

Rússia e 
China e EUA 
condenam 
novo teste de 
míssil 

Em uma declaração conjun-
ta, os governos de Rússia e 
China informaram que estão 
“seriamente preocupados” 
pelo teste com míssil feito 
pela Coreia do Norte ontem 
(4). Os dois países chamaram 
a ação de “inaceitável” e pedi-
ram o “duplo congelamento” 
tanto das atividades balísticas 
da Coreia do Norte com dos 
exercícios militares dos EUA 
e da Coreia do Sul.

“As partes acreditam que a 
escalação político-militar na 
região, que pode levar a um 
conflito armado, pede que 
a comunidade internacional 
adote medidas coletivas para 
resolver pacificamente a si-
tuação através do diálogo e 
pedem que todas as nações 
envolvidas tenham modera-
ção e renunciem às provo-
cações e à retórica bélica”, 
pedem os dois governos.

O presidente Donald Trump 
usou o Twitter para dizer que  
era “difícil acreditar que o 
Japão e a Coreia do Sul vão 
continuar muito tempo sem 
fazer nada sobre isso”. Trump 
escreveu três mensagens so-
bre o lançamento, em outra 
disse que “talvez a China pres-
sione a Coreia do Norte para 
acabar de uma vez por todas 
com as ameaças norte-core-
anas. Em outra mensagem, 
referindo-se diretamente ao 
líder do regime Kim Jong Un, 
Trump questionou “Esse cara 
não tem nada para fazer?”. 
(ANSA/ABr).

Dois terços dos trabalhadores ouvidos não sabiam estar sendo 

rastreados.

Um terço dos trabalhadores 
australianos está sendo ras-
treado por seus empregadores 
usando o software (programa 
de computador) do Sistema 
de Posicionamento Global 
(GPS). Pesquisa feita pela 
empresa de software TSheets 
revelou que dois terços dos 
que estavam sendo rastreados 
desconheciam que seu em-
pregador estava fazendo isso. 

Entre os rastreados, 50% 
estavam sendo acompanha-
dos por meio de uma aplicação 
em seu smartphone, enquanto 
o restante tinha dispositivos 
instalados em seus veículos. 
A grande maioria, no entanto, 
estava sendo rastreada duran-
te o dia do trabalho, enquanto 
10% eram rastreados 24 horas 
por dia. 

Sandy Vo, analista da TShe-
ets, disse que os dados mos-
traram que a maioria dos 
trabalhadores estava con-
fortável em ser rastreada. 
“Os dados mostram quantos 
empregadores estão usando 
o rastreamento de GPS agora 
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Empresa dos EUA promete 
lançar carne artifi cal em 2018
A empresa norte-americana Hampton Creek, especializada em criar maionese vegana, anunciou que 
lançará até o fi m do próximo ano uma carne sintética para comercializar em supermercados

acrescentou Tetrick.
O desafio para todas as 

empresas não é conseguir 
produzir a carne a partir de cé-
lulas-tronco individuais, mas 
fazer o produto ter um preço 
competitivo no mercado. Em 
2013, o pesquisador holandês 
Mark Post apresentou pela 
primeira vez um hambúrguer 
sintético. O alimento tinha 
meio quilo de carne produzida 
em laboratório e teve custo 
de U$1,3 milhão. A produção 
da carne é feita a partir de 
células retiradas do músculo 
animal e cultivadas in vitro até 
formarem fi lamentos de teci-
do. No entanto, os cientistas 
da Hampton Creek tentam 
trabalhar alternativas mais 
econômicas de origem vegetal 
(ANSA).

contato com muitas delas 
no mundo inteiro. Espero 

que uma ou duas parcerias 
se materializem em breve”, 

Trabalhadores australianos 
rastreados por empregadores

e não apenas em vans e carros, 
mas também em aplicativos. 
Isso é realmente um refl exo da 
vida fora do trabalho”, afi rmou 
Vo à imprensa australiana.

Dos entrevistados na pesqui-
sa, apenas um terço dos que 
estavam sendo acompanhados 
dizia que o empregador lhes 
havia avisado da prática com 
antecedência. “Os funcionários 
estavam mais preocupados com 
a privacidade, por exemplo, e 
menos propensos a ver os bene-
fícios na segurança”, disse Vo. 
Segundo ele, os trabalhadores 
também revelaram que alguns 

empregadores podem não 
estar seguindo o regulamento 
corretamente e isso é algo 
em que as empresas devem 
prestar muita atenção.

“As regras variam muito 
de um estado para outro, o 
que não facilita”. Apesar de 
ter sua privacidade invadida 
pelos empregadores, mais da 
metade dos que estão sendo 
acompanhados disseram que 
sua maior preocupação era 
que a bateria do telefone 
estivesse sendo drenada e 
usando dados móveis demais 
(Agência Xinhua).

Independência da Catalunha 
em 48 horas, se o “sim” ganhar

e no exterior com direito a voto 
-- ou seja, com nacionalidade 
espanhola -- será elaborado 
pelo governo catalão e cor-
roborado pela Procuradoria 
Eleitoral.

Segundo afi rmou o deputado 
Lluís Corominas, do JxS, a lei 
será “suprema” e, portanto, 

prevalecerá sobre qualquer 
outra norma que possa con-
tradizê-la. A declaração busca 
dar garantia jurídica a todos os 
cargos públicos para colabo-
rarem com a consulta, que é 
considerada ilegal por ir contra 
os preceitos da Constituição 
espanhola (Ag. Télam).

Este ano, mais de 100 mil chegaram 
à Europa pelo Mediterrâneo

turco e a União Europeia (UE), fi rmado em março 
do ano passado para conter o fl uxo de imigrantes. 
As estatísticas da OIM também consideraram as 
mortes registradas na tentativa de tavessia do 
Mediterrâneo, na maioria dos casos da Líbia para 
a Itália. Desde o início do ano, morreram 2.501 
pessoas nesta rota (Ag.Télam).
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Metodologias ativas:
a escola atenta
a seu tempo

Não faltam indicadores 

educacionais para 

avaliar a qualidade 

da educação nos 

âmbitos nacional e 

internacional. E os 

resultados não têm sido 

positivos

No ranking do PISA de 
2015, o Brasil ocupou 
a 63ª posição na área 

de Ciências entre 70 países; 
no “Relatório Sobre o Capital 
Humano” de 2016, estudo do 
Fórum Econômico Mundial 
que avalia condições para o 
desenvolvimento pessoal e 
profi ssional, fi camos em 83º 
lugar entre 130 países. Há 
ainda muitos outros indicado-
res desfavoráveis. Mas quais 
mudanças são necessárias para 
mudar esse cenário? 

Hoje vivemos em uma so-
ciedade do conhecimento, 
hiperconectada e, segundo o 
professor da USP, José Moran 
(2015), baseada em três tipos 
de competências: a cognitiva, 
a pessoal e a social. A educa-
ção formal parece que já não 
cumpre seu papel e, com isso, 
ganha características híbridas. 
Os currículos, as tecnologias 
educacionais, os espaços e a 
didática dos professores pre-
cisam ser revistos. 

Temos uma mistura entre 
o ambiente físico (sala de 
aula) e os ambientes virtuais, 
as fronteiras estão cada vez 
mais invisíveis; os projetos 
ganham força nos currículos 
numa tentativa de romper 
com as práticas pedagógicas 
repetitivas e desconectadas 
do cotidiano e dos problemas 
sociais. Esses marcadores 
contemporâneos estão em 
voga porque as crianças e 
os jovens não aceitam mais 
modelos verticais, conteúdos 
fragmentados e sem sentido, 
eles querem horizontalidade, 
contextualizar e compreender 
o mundo.

Escolas atentas optam pela 
mudança, adotando, por exem-
plo, metodologias ativas, ou 
seja, metodologias com ativi-
dades complexas, problema-
tizadoras, com desafi o, cons-
truções e discussões coletivas, 
e, ainda, com possibilidade de 

acompanhar e compreender a 
avaliação de resultados com ra-
pidez e clareza, dando suportes 
para auxiliar na superação das 
difi culdades de aprendizagens 
e objetividades na condução 
dos necessários desvios de 
rotas de planos de ensino. 

Estas metodologias auxiliam 
os alunos na tomada de deci-
sões, na ampliação de repertó-
rios e na autonomia, com apoio 
e orientação do professor, 
para pesquisar e saber lidar 
com linguagens diferenciadas. 
Estamos tratando aqui de ta-
refas práticas, utilitárias, que 
dialogam com a vida cotidiana, 
mas não simplistas. O foco da 
aprendizagem está no aluno e 
deve haver diálogo constante 
entre ele e o professor e ele e 
seus pares. 

A gamifi cação aparece como 
parte da tecnologia educacio-
nal cada vez mais utilizada nos 
espaços de aprendizagens da 
escola, pois traz diferentes 
níveis de desafi os, entusiasmo 
competitivo e colaborativo, a 
partir das dinâmicas de jogos 
com foco em resoluções de 
problemas que podem me-
lhorar o aprendizado e o de-
senvolvimento de habilidades 
socioemocionais.

O grande diferencial das 
metodologias ativas está na 
mudança de postura do alu-
no – de passivo para ativo – e 
também do professor que deve 
ter um papel de orientador, de 
guia, condutor e não somente 
“transmissor” de conteúdo. 

Outro movimento que cresce 
nas escolas é a aula invertida, 
conceito bem conhecido e 
utilizado nas Universidades. 
Nessa didática, o aluno deve 
se preparar, ler ou assistir 
algum vídeo, documentário 
ou mesmo uma aula gravada 
de seu professor para iniciar o 
assunto e, assim, chegar para 
a aula mais preparado para 
iniciar uma discussão e ampliar 
conhecimentos. 

Por fi m, não dá para resis-
tir às mudanças, precisamos 
enfrentá-las, sem desconstruir 
nossa história; caminhamos 
para o diálogo entre as dife-
rentes áreas do conhecimento.

(*) - É Diretora Educacional do 
Colégio Marista Arquidiocesano,

do Grupo Marista.

Marisa Ester Rosseto (*)

A - Alimentação Saudável
Neste mês, as crianças terão a oportunidade de aprender sobre alimen-
tação saudável através de peças teatrais gratuitas. A ação faz parte do 
programa Viver com Saúde, desenvolvido pela Fundación Mapfre em 
parceria com a Ciência Divertida, empresa líder em atividades científi cas 
interativas para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. As apresentações 
acontecem entre os próximos dias 6 e 30, no Museu do Catavento (Av. 
Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II, Brás). O projeto visa incentivar 
bons hábitos alimentares para crianças, mostrando a importância de se 
alimentar de maneira saudável e os benefícios de praticar atividades 
físicas. Saiba mais em (www.cienciadivertida.com.br).

B - Ambev Abre as Portas  
A cervejaria Ambev, dona das marcas Skol, Antarctica e Brahma, inau-
gura neste sábado (8), seu programa de visitas. Pela primeira vez em 
sua história, a companhia vai abrir as portas para receber o público. 
Amantes de cerveja e curiosos em geral terão a oportunidade de ver de 
perto como as cervejas da companhia são produzidas na cervejaria de 
Jaguariúna. O tour é dividido em seis estações que permitem aos visi-
tantes conhecer cada detalhe do processo produtivo da bebida, desde 
as etapas iniciais de seleção dos ingredientes até o envase do produto 
fi nal. Os interessados podem se inscrever no site (http://www.ambev.
com.br/beer-lovers). As visitas são gratuitas, acontecem aos sábados 
no período da manhã e da tarde, com o limite de 20 pessoas por turma. 

C - Produção de Cachaça 
Um treinamento prático para produção de cachaça artesanal será 
oferecido pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios nesta 
quinta-feira (6), às 7h00, em Jaú. Conta palestrantes que abordarão as 
cultivares de cana para a produção da bebida e o processo de fermen-
tação. O objetivo é oferecer um treinamento básico sobre a produção 
de cachaça artesanal. O pesquisador do Instituto Agronômico, Mauro 
Alexandre Xavier, apresentará uma palestra sobre as cultivares de cana-
-de-açúcar disponíveis no mercado. Gustavo Henrique Gravatim Costa, 
a Universidade do Sagrado Coração, de Bauru, falará sobre o processo 
de fermentação da bebida. Mais informações, tel. (14) 3621-3439.

D - Educação Executiva
A FGV realiza, entre os próximos dias 10 e 14, a quarta edição da “Semana 
Educação Executiva”, com palestras gratuitas de grandes nomes do mer-

cado para abordar os seguintes temas: operação Lava Jato e mudanças 
culturais empresariais; neurociências na gestão de empresas; redução 
de custos; relações governamentais e transparência; Blockchain; setor 
automotivo; processos e tecnologia; métricas e inovação; agronegócios; 
os desafi os de reposicionar marca líder de esmaltes; eleições 2018 e ética 
corporativa. As 14 palestras ocorrem a partir das 19h, na Unidade da FGV 
localizada na Rua Itapeva, 432. Inscrições pelo link (http://mgm-saopaulo.
fgv.br/eventos/4-semana-educacao-executiva-de-10-14-de-julho).

E - Linguagem Corporal
Quantos líderes perdem a confi ança dos colaboradores de sua equipe 
por não terem uma comunicação efi caz? Quantos profi ssionais, de ven-
das ou de outras áreas, reclamam dos baixos resultados, também por 
não terem uma comunicação efi caz? É justamente com o objetivo de 
ajudar as pessoas a fortalecer o seu carisma, a sua imagem e postura 
e, assim, obter um maior poder de persuasão, que o Instituto Eduardo 
Shinyashiki realiza o Seminário Inner Vision, no próximo dia 15, no 
Instituto Salesianos (R. Pio XI, 1100 - Alto da Lapa). O evento é um 
verdadeiro espelho dos hábitos mentais, das crenças, das experiências 
de vida e de como o indivíduo se posiciona perante aos seus objetivos e 
desafi os. Mais informações tel. 2807-5550 (www.seminarioinnervision.
edushin.com.br).

F - Argumentação Jurídica
Para conquistar uma vaga de trabalho, sair-se bem em uma entrevista, 
fazer um bom negócio, convencer um cliente, os jurados, o juiz; para 
defender, acusar e contestar, a boa comunicação verbal pode ser consi-
derada uma ferramenta estratégica e fundamental. Por isso, a Associação 
dos Advogados de São Paulo (AASP) promove nos pr[oximos dias 10, 
11, 12, 17, 18 e 19, em sua sede, na Rua Álvares Penteado, 151, Centro, 
o curso “Comunicação, oratória e argumentação jurídica: teoria e prá-
tica forense”. As aulas, que serão ministradas pelas professoras Eloísa 
Colucci* e Maria do Carmo Carrasco e terão início às 19h. Informações 
e inscrições pelo telefone (11) 3291-9200 ou no site (www.aasp.org.
br/aasp/cursos).

G - Evento de Blogueiras
O maior evento de blogueiras e infl uenciadores digitais do Brasil, ‘O 
Universo Das Blogueiras’, desembarca em Belo Horizonte, nos próximos 
dias 15 e 16, no Ouro Minas Palace Hotel. Para as blogueiras de plantão e 

para quem sonha entrar neste universo glamuroso, o evento trará todas 
as informações para ser uma blogueira de sucesso. A profi ssão blogueira 
desponta como uma das principais atividades procurada pelos jovens. 
Por formar opinião na mente desse público, poder gerar grande retorno 
fi nanceiro e também promover status e reconhecimento, a função surge 
como a profi ssão do momento. Já estão confi rmados as presenças dos 
infl uenciadores Flávia Pavanelli, Leonardo Picon, Guilherme Hamacek, 
Matheus Mazzafera, Bia e Branca e Gabriela Pugliesi. Para mais infor-
mações tel. (31) 3517-9028.

H - Reciclagem de Óleo Vegetal
A Cargill, por meio da marca de óleos Liza, já realizou a coleta de 6 
mil litros de óleo vegetal usado em cinco restaurantes da rede KFC na 
região de São Paulo. Essa quantidade foi resultado do primeiro ano de 
parceria da rede de restaurante com o programa ‘Ação Renove o Meio 
Ambiente’. Com essa iniciativa, foi possível a prevenção de 150 bilhões 
de litros de água que poderiam ser poluídos por esse resíduo. Criado 
em 2010, o programa articula parcerias com redes de supermercados, 
empresas e ONGs para implantação de mais de 600 pontos de coleta de 
óleo residual em oito estados brasileiros. Desde sua implantação, a Ação 
Renove já arrecadou mais de 1,5 milhões de litros de óleo, quantidade 
sufi ciente para poluir até 37,5 bilhões litros de água potável. Saiba mais 
em (www.cargill.com). 

I - Dor na Mulher
No próximo dia 15, a partir das 8h, a Associação Paulista de Medicina será 
palco da ‘Jornada de Dor na Mulher’, promovido pelo Comitê Científi co de 
Dor. O objetivo é reunir os profi ssionais de diversas especialidades a fi m 
de discutir os várioscenários referentes ao tema. Problemas comuns, mais 
frequentes nas mulheres, estarão em destaque, entre eles a enxaqueca, 
artrites e os distúrbios do sono. O evento será voltado aos ginecologistas, 
clínicos gerais, reumatologistas, endocrinologistas, neurologistas e tam-
bém aos médicos das demais especialidades com interesse no tema. Mais 
informações e inscrições acesse o site (http://associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao-medica/eventos/jornada-de-dor).

J - Clube Casillero 
A marca emblemática da companhia chilena Concha y Toro, Casillero del 
Diablo, acaba de lançar um clube de relacionamento que visa fi delização 
de clientes da marca, chamado Clube Casillero. Pioneiro no segmento, 
os consumidores podem participar da plataforma gratuitamente, des-
frutando de experiências e benefícios exclusivos, como promoções em 
garrafas de vinho da linha Casillero del Diablo Reserva. Os membros 
poderão contar com benefícios exclusivos em diversos estabelecimentos 
parceiros, como: barbearia, academia, estúdio de tatuagem, livraria, fl o-
ricultura online, cinema, restaurantes, spa, transporte com automóveis 
particulares e vale-presentes. A marca possui como parceiros ofi ciais 
companhias como Cabify, Grubster e Skull Concept. Informações em 
(www.clubecasillero.com.br). 

A - Alimentação Saudável
Neste mês, as crianças terão a oportunidade de aprender sobre alimen-

cado para abordar os seguintes temas: operação Lava Jato e mudanças 
culturais empresariais; neurociências na gestão de empresas; redução 
de custos relações governamentais e transparência Blockchain setor

A crise política é fator sempre relevante para justifi car o 

pessimismo com o futuro da economia.

Na comparação com maio, 
houve um recuo de 2,9 
pontos ou, em termos 

percentuais, uma queda de 
5,8%. Na variação anual, porém, 
supera os 42,9 pontos de junho 
do ano passado. Segundo o 
presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro, o fato de a queda 
coincidir com a abertura de um 
novo capítulo da crise política é 
algo que merece atenção.

“A crise política é fator sem-
pre relevante para justifi car o 
pessimismo com o futuro da 
economia. Havendo o aprofun-
damento do impasse político e, 
por consequência, o adiamento 
das reformas estruturais, corre-
-se o risco de a confi ança voltar 
ao patamar do auge da crise, 
adiando ainda mais a recupe-
ração econômica”, analisa. A 
sondagem mostra que, para 
67% dos micro e pequenos em-
presários de varejo e serviços, 
a economia piorou, enquanto 
só 10% consideram ter havido 

Exclusão do ICMS da 
base de cálculo do 
PIS/Cofi ns

Em março, o Plenário do STF 
decidiu pela exclusão do ICMS 
da base de cálculo do PIS/Co-
fi ns. Ocorre que a Procuradoria 
da Fazenda, no próprio julga-
mento, requereu oralmente a 
modulação para que a decisão 
seja válida apenas a partir de 
2018. A presidente do Supremo 
indeferiu o pedido e disse que 
o mesmo somente poderia ser 
feito no recurso chamado “Em-
bargos de Declaração”. 

Porém, os embargos somente 
podem ser apresentados após 
a publicação da decisão (acór-
dão), o que ainda não ocorreu. 
De acordo com Alexandre Mo-
tonaga, coordenador do curso 
de Gerenciamento e tributação 
nas empresas do PEC FGV, 
difi cilmente o STF irá acatar 
o pedido para que a decisão 
seja válida apenas a partir de 
2018, pois, historicamente, em 
outros pedidos de modulação, 
o Supremo tem decidido que 
somente as empresas que en-
traram com ação - até a data 
da decisão - poderão pleitear a 
devolução dos últimos 5 anos.

“Dessa forma, as empresas 
que ainda não entraram com 
a ação para excluir o ICMS da 
base de cálculo do PIS/Cofi ns 
têm um período para ajuizar a 
respectiva demanda judicial, a 
fi m de pagar um valor menor e 
recuperar o que foi pago a maior 
nos últimos 5 anos”, alerta Mo-
tonaga (FGV).

O IPC, medido pela Fipe na cidade de São Paulo, 
encerrou o mês de junho em ligeira elevação, de 0,05%, 
depois de ter atingido um recuo de 0,05% em maio. 
No acumulado do ano, a taxa alcançou 0,99% e, nos 
últimos 12 meses, 2,47%.

Dos sete grupos pesquisados, o de habitação foi o 
que mais contribuiu para a reversão da queda do IPC, 
ao passar de uma taxa negativa de 0,36% (em maio) 
para uma alta de 0,88%. Também ganharam força os 
preços observados nos grupos despesas pessoais (de 

0,12% para 0,25%) e educação (de 0,09% para 0,14%).
Em compensação, o grupo alimentação, que mais 

compromete o orçamento doméstico, apresentou 
redução de 0,83% ante uma queda de 0,21%. Foram 
registradas ainda quedas em transportes (de 0,31% para 
-0,33%) e vestuário (de 0,12% para -0,16%). Em saúde, 
houve decréscimo, com o índice passando de 0,72% 
para 0,04%. A pesquisa da Fipe refere-se à variação de 
preços de bens e serviços consumidos pelas famílias 
com renda entre um e dez salários mínimos (ABr).

Esta é a segunda taxa positiva consecutiva registrada pela 

indústria brasileira, que em abril subiu 1,1%.

A Produção industrial bra-
sileira fechou o mês de maio 
com crescimento de 0,8% 
frente a abril, na série livre 
de infl uências sazonais. Esta 
é a segunda taxa positiva 
consecutiva registrada pela 
indústria brasileira, que em 
abril subiu 1,1%. Os dados 
foram divulgados ontem (4), 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
e dizem respeito à Pesquisa 
Industrial Mensal Produção 
Física – Brasil (PIM-PF). 

Com o resultado de maio, a 
indústria passou a acumular 
nos dois últimos meses ex-
pansão de 1,9%, eliminando 
a queda de 1,6% observado 
em março. Quando os dados 
de maio são confrontados com 
o mesmo mês do ano passado 
(série sem ajuste sazonal), no 
entanto, a indústria brasileira 
registrou em maio último 
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Caiu a confi ança dos micro e 
pequenos empresários em junho
O Indicador de Confi ança do Micro e Pequeno Empresário registrou 46,9 pontos em junho, segundo 
dados apurados pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

apresentou variação negativa 
na comparação mensal: 58,0 
pontos em junho, ante 61,3 pon-
tos em maio. Quatro em cada 
dez (41%) micro e pequenos 
empresários estão confi antes 
com o futuro da economia 
brasileira. Quando essa análise 
detém apenas a realidade da 
sua empresa, o índice é maior 
e chega a 53%. O percentual de 
pessimistas com a economia e 
com os negócios é de 24% e de 
14%, respectivamente. 

A maior parte acredita que o 
faturamento das suas empresas 
deve se manter estável nos pró-
ximos seis meses (45%) – 40% 
acreditam que deve aumentar 
e apenas 8% acreditam que 
suas receitas cairão. Entre os 
que esperam crescimento, 32% 
não sabem apontar a razão do 
otimismo, enquanto 20% credi-
tam a melhora à busca de novas 
estratégias de vendas e 16% 
afi rmam ter melhorado a gestão 
da empresa (SPC/CNDL).

melhora. Com os negócios, 
uma proporção menor julga 
ter havido piora (53%), mas 
ainda assim os empresários que 
têm essa percepção compõem 

a maioria. 
O Indicador de Expectativas, 

que serve de termômetro para 
avaliar o que o empresário 
aguarda para o futuro, também 

Produção industrial fecha maio 
com crescimento de 0,8%

avanço de 4%, o maior cresci-
mento acumulado para o total 
da indústria deste os 4,8%  re-
gistrados em fevereiro de 2014.

A taxa acumulada dos primei-
ros cinco meses do ano fi cou em 
0,5%. No resultado acumulado 

dos últimos 12 meses (a taxa 
anualizada) o comportamento 
da indústria continua negativo: 
queda de 2,4% , prosseguindo 
com a redução no ritmo de 
queda iniciada com os -9,7% 
de junho de 2016 (ABr).

Infl ação medida pela Fipe fecha junho com índice de 0,05%
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A comunicação corporativa 
e o juiz Sérgio Moro

O juiz Sérgio Moro 

causou um reboliço não 

só na vida política do 

Brasil como também nos 

ambientes corporativos

Palavras como delação 
premiada, gravação tele-
fônica, empresa offsho-

re, impunidade, doleiros, 
corrupção, tornaram-se rotina 
na vida dos telespectadores 
brasileiros e no linguajar popu-
lar. Isso porque grandes e tradi-
cionais empresas brasileiras e 
seus fornecedores estão sendo 
chamados a prestar contas 
sobre trabalhos realizados. Mas 
o que mudou?

Muito simples. Não se to-
leram mais contratos falsos, 
caixas 2 e nem operações 
bancárias sem comprovação. 
A revelação de intrincados 
esquemas de corrupção en-
volvendo a esfera pública e 
privada fez com que não se 
aceite mais malas cheias de 
dinheiro circulando dentro das 
empresas, nos porta-malas de 
carros ofi ciais e táxis. Agora, 
empresas de diversos portes 
e segmentos que são presta-
doras de serviços de grandes 
companhias têm que se justifi -
car ao juiz. “Ah, mas eu sempre 
fi z tudo direitinho e não tenho 
nada a ver com isso”. Será?

Recentemente me disse-
ram: ainda não estamos na 
Lava Jato. E minha resposta 
foi: prepare-se porque vocês 
podem ser citados em breve. 
Toda empresa, mesmo que 
idônea, pode ter seu nome 
ventilado na imprensa durante 
grandes investigações como a 
Lava Jato. Mais de 40 empresas 
de diversos portes e setores 
já foram citadas na operação 
da Justiça Federal. Com isso, 
posso dizer que as empresas 
precisam se preparar para 
gerenciar essa crise ou terão 
que arcar também com uma 
mancha grande na reputação 
e marca.

Para isso é preciso preparar 
a casa com todas as informa-
ções possíveis. Se respaldar, 
documentar e manter a trans-
parência nas relações com 
todos os principais públicos. 
A imprensa é a primeira que 
vem à mente, mas deve-se tam-
bém dar atenção especial aos 

funcionários e seus próprios 
fornecedores e clientes.

A preparação para viver uma 
situação dessas deve ser feita 
com vários setores internos 
envolvidos. Um grande espírito 
de equipe deve ser mantido 
durante o levantamento dos 
possíveis cenários de crise e 
cada uma das respostas. Todos 
têm que ser chamados para 
colaborar: do chão de fábrica 
aos principais executivos, 
passando pelo departamento 
jurídico, fi nanceiro e recursos 
humanos. 

O foco é minimizar qualquer 
possível dano à empresa: 
seja monetário ou mesmo so-
cial. Contratos, notas fi scais, 
trocas de e-mails, boletos 
bancários, acordos fi rmados, 
pagamentos, movimentações 
fi nanceiras, aditivos contratu-
ais, documentos dos diversos 
tipos devem estar prontos para 
servem usados como provas. 
Prestar esclarecimentos é 
fundamental neste momento. 

A operação Lava Jato é a 
maior investigação de corrup-
ção e lavagem de dinheiro que 
o Brasil já teve. Os escândalos 
corporativos podem e devem 
ser tratados rapidamente e 
com a maior coerência pos-
sível. Assumir a responsabi-
lidade pelo ocorrido, mostrar 
que está à disposição para 
esclarecimentos, dar atenção 
às vítimas diretas e indiretas 
e ter uma postura humilde 
em relação ao estrago feito 
são algumas das posições das 
empresas que se manterão 
vivas depois que tudo passar. 

Estamos assistindo de ca-
marote ao maior escândalo de 
corrupção da história do País, 
que já completa mais de três 
anos. O que restará do Brasil? 
Empresas que prestaram seus 
esclarecimentos, eleições lim-
pas, profi ssionais treinados e 
prontos para tomar à frente e 
uma relação maior de transpa-
rência entre empresas e seus 
fornecedores. 

A comunicação é a ferramen-
ta necessária para que possa-
mos vislumbrar um país mais 
limpo e com empresas idôneas. 

(*) - Trabalha há vinte anos 
com gerenciamento de crise e 
comunicação corporativa com 
empresas de diversos portes e 

segmentos (daniela@evcom.com.br).

Daniela Barbará (*)

A proposta regulamenta a 
recente emenda apro-
vada pelo Congresso, 

que dentre outros pontos 
reconhece a vaquejada como 
um bem de natureza imaterial 
integrante do patrimônio cul-
tural brasileiro. Essa proposta 
determinou a regulamentação 
da prática por uma lei especí-
fi ca, que assegure o bem-estar 
dos animais envolvidos.

De acordo com o relatório 
aprovado, fi cam reconhecidos 
o rodeio, a vaquejada e o laço 
como expressões esportivo-
-culturais pertencentes ao 
patrimônio cultural brasileiro 
de natureza imaterial, sendo 
atividades intrinsecamente 
ligadas à vida, à identidade, à 
ação e à memória de grupos 
formadores da sociedade bra-
sileira. Um outro artigo defi ne 
as modalidades que passam a 
ser reconhecidas como espor-
tivas equestres e tradicionais. 

Na lista estão, entre outras, 
o adestramento, o concurso 

A proposta determinou a regulamentação da prática por uma lei específi ca, que assegure

o bem-estar dos animais envolvidos.

No relatório, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) propõe um 

texto alternativo e amplia o prazo para cinco dias úteis.

O processo de extinção dos 
registros de empresa em rede 
nacional integrada, deverá ser 
concluído em até cinco dias 
úteis após a baixa no órgão 
específi co de registro. A de-
terminação está prevista no 
substitutivo ao projeto aprova-
do ontem (4), na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Sena-
do. O projeto deve ser analisado 
em turno suplementar antes de 
seguir para a Câmara.

No relatório, o senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO) propõe um 
texto alternativo ao projeto do 
senador Hélio José (PMDB-DF). 
A proposta original estabelecia 
o prazo de dois dias úteis para 
a baixa do registro em todos 
os órgãos federais, estaduais, 
distritais e municipais, a partir 
do protocolo do requerimento 
na Junta Comercial, pelo em-
presário individual ou pelo re-
presentante legal de sociedade 
ou empresa individual.

Raupp propôs, em substi-
tutivo, que, após a baixa do 
registro no órgão executor do 
Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afi ns 
ou do Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, deverão ser extintos 
os registros em todos os ór-
gãos integrantes da Redesim, 
no prazo de cinco dias úteis, 
sem necessidade de qualquer 
providência por iniciativa do 

Atendimento especial 
para aluno com 
defi ciência

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência 
aprovou projeto que assegura 
atendimento em local especial ao 
estudante com defi ciência impos-
sibilitado de frequentar a escola. 
Atendimento deve prever o uso 
de internet e recursos pedagógicos 
de Educação a Distância. Recebeu 
parecer favorável da relatora, 
deputada Prof. Dorinha Seabra 
Rezende (DEM-TO). 

O texto é oriundo do Senado e 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). A deputada disse 
que a LDB já prevê que o atendi-
mento educacional dos alunos com 
defi ciência seja feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, 
incluindo o EAD. Mas ela defendeu 
a aprovação do projeto por ser mais 
específi co quanto aos direitos dos 
alunos com defi ciência.

“Apesar de todo o empenho para 
tornar a escola inclusiva no Brasil, 
especialmente no campo normati-
vo, ainda estamos muito aquém do 
ideal”, disse Dorinha Rezende. “Pre-
cisamos tornar a inclusão efetiva, 
acolher todos os alunos na escola, 
independentemente de sua condi-
ção”. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado agora 
nas comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, ‘os prazos

serão respeitados’.

Deputados da base aliada 
ao governo e da oposição têm 
avaliações diferentes sobre o 
prazo para votar o pedido de 
instauração de processo por 
crime de corrupção passiva 
contra o presidente da Repú-
blica, Michel Temer, encami-
nhado à Câmara pelo ministro 
Edson Fachin, responsável no 
STF pela Operação Lava Jato.

Aliados do governo querem 
rapidez nas discussões e vota-
ções, ao passo que a oposição 
defende mais prazo para ana-
lisar o caso. Ontem (4), após 
reunião com a presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, 
o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, reiterou que os 
prazos serão respeitados. No 
encontro, Maia apresentou o 
rito estabelecido no Regimen-
to Interno, já que, segundo ele, 
“sempre há o risco de algum 
lado judicializar essa questão”.

Pelo Regimento Interno, 
Temer tem até dez sessões do 

Lopes: veículos são rapidamente desvalorizados devido ao 

lançamento de novos modelos.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que proíbe fabri-
cantes de veículos automotores 
de modifi car a estética ou a 
mecânica de seus produtos, 
para colocá-los no mercado 
antes do fi m do ano em que o 
modelo anterior foi produzido. 
O ano-modelo só poderá ser 
alterado se houver relevante 
inovação técnica, estética ou 
mecânica no veículo, conforme 
parâmetros técnicos defi nidos 
em regulamento.

Foi aprovado substitutivo do 
relator, deputado Chico Lopes 
(PCdoB-CE), para o projeto 
do ex-deputado Onofre San-
to Agostini. Lopes propôs o 
substitutivo para aproveitar 
sugestões contidas em outros 
projetos sobre o assunto. Um 
deles é o do ex-deputado 
Inocêncio Oliveira, que torna 
obrigatória a manutenção no 
mercado, pelo prazo mínimo 
de dez anos, dos modelos au-

tomotores fabricados no País.
Ao adotar essa medida, o 

relator optou por ampliar 
seu alcance, determinando 
a manutenção no mercado 
também de componentes e 
peças de reposição de veículos 
nacionais e importados. “Tão 
importante quanto assegurar 
a fabricação de novos mode-
los de veículos automotores 
por dez anos é assegurar a 
reposição de peças desses 
veículos”, disse. 

“Os consumidores brasi-
leiros são frequentemente 
surpreendidos por uma rápida 
desvalorização de seus bens, à 
medida que são lançados novos 
modelos no mercado em um 
prazo muito exíguo em relação 
ao modelo anterior”, disse o re-
lator, ao concordar com o autor. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
da pelas comissões de Indústria 
e Comércio; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Luis Macedo/Ag.Câmara

Comissão 
aprova recursos 
para emissão de 
passaportes

A Comissão Mista de Orça-
mento aprovou ontem (4) o 
projeto que permitirá à Polícia 
Federal (PF) retomar a emissão 
de passaportes, suspensa desde 
a noite de terça passada (27). O 
texto terá que ser votado agora 
em uma sessão do Congresso 
Nacional. Somente após essa 
fase o projeto poderá ser san-
cionado. O projeto enviado pelo 
governo reforça o orçamento 
da PF em R$ 102,4 milhões, o 
que vai garantir as emissões de 
passaporte até o fi nal do ano. 

O texto recebeu parecer favo-
rável do relator, deputado De-
legado Francischini (SD-PR). 
A suplementação orçamentária 
será fi nanciada com recursos 
do Tesouro Nacional. Para 
evitar que a despesa impacte 
a meta de resultado primário 
deste ano, haverá um corte, 
no mesmo montante da suple-
mentação, na verba destinada à 
participação do Brasil na ONU, 
sob supervisão do Ministério 
do Planejamento. O deputado 
Francischini destacou a im-
portância da proposta. “Mais 
de 100 mil pessoas nos últimos 
dias deixaram de receber pas-
saportes”, disse.

A PF faz, em média, oito 
mil atendimentos por dia de 
pessoas que requisitam passa-
porte. Elas pagam uma taxa de 
R$ 257,25 pela versão comum 
do documento (cor azul). Os 
recursos arrecadados este ano 
deveriam fi nanciar as emissões, 
mas foram contingenciados 
para cumprimento da meta 
fi scal do ano, que é de um defi cit 
primário de R$ 142 bilhões para 
a União (Ag.Câmara).

Regulamentação da vaquejada 
pode seguir para a Câmara

A Comissão de Educação do Senado aprovou ontem (4) o relatório de José Agripino (DEM-RN) ao projeto 
de Raimundo Lira (PMDB-PB) que regulamenta as práticas da vaquejada, do rodeio e do laço no Brasil

completo de equitação, o 
enduro, o hipismo rural, as 
provas de laço e velocidade, 
a cavalgada, a cavalhada, o 
concurso de marcha, a corrida, 
as provas de rodeio e o pólo 
equestre. Uma outra emen-
da determina que deverão 
ser aprovados regulamentos 
específi cos para o rodeio, a 
vaquejada, o laço e as demais 

provas equestres, por suas 
respectivas associações, no 
Ministério da Agricultura.

Na discussão da proposta, 
Raimundo Lira apresentou 
projeções segundo às quais 
somente a vaquejada gera 
entre 700 mil a 1 milhão de 
postos de trabalho, de ma-
neira direta e indireta. Ele 
também elogiou a iniciativa 

de Agripino de regulamentar 
conjuntamente o rodeio e o 
laço, ampliando o alcance 
inicial do projeto. Este ponto 
também foi destacado por 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
para quem o projeto deverá 
contribuir para a superação de 
preconceitos ligados às tradi-
ções culturais dos homens do 
campo (Ag.Senado).

Base aliada quer acelerar votação 
de denúncia contra Temer

va, o julgamento cabe ao STF, 
mas o processo só pode ser 
aberto se houver autorização 
do Plenário da Câmara – é ne-
cessário o apoio de pelo menos 
dois terços dos parlamentares 
(342 votos).

Maia também reiterou a 
intenção de discutir com os 
líderes partidários a possibi-
lidade de ter mais oradores a 
favor e contra durante a dis-
cussão em Plenário. Segundo 
ele, pelo Regimento Interno 
são necessários apenas dois 
debatedores de cada lado. “É o 
único ponto que é mais frágil, 
temos que ampliar um pouco 
isso”, afi rmou. Parlamenta-
res da base aliada querem 
deliberar sobre a denúncia 
contra Temer antes do recesso 
parlamentar, previsto para 
o próximo dia 17, e avaliam 
que a oposição não tem votos 
para autorizar a abertura de 
processo contra o presidente 
do República (Ag.Câmara).

Plenário para apresentar sua 
defesa à Comissão de Constitui-
ção e Justiça, que vai instruir o 
caso. Após isso, a Comissão tem 
até cinco sessões para concluir 
análise que será levada ao Ple-
nário. Segundo a Constituição, 
em caso da acusação por crime 
comum, como corrupção passi-

Extinção de registros de empresa 
em até cinco dias úteis

empresário ou da pessoa jurídi-
ca. A Redesim integra todos os 
órgãos relacionados ao registro 
de empresas, em nível federal, 
estadual e municipal.

Segundo Hélio José, a propos-
ta complementa os dispositivos 
do Supersimples que facilita-
ram a abertura de empresas. Ele 
argumenta que a difi culdade 
para abertura e fechamento de 
empresas constitui um entrave 
para o setor produtivo e lembra 
que o empreendedor não pode 
abrir uma nova empresa en-
quanto aguarda o fechamento 
da anterior. Raupp concordou 
com os argumentos do autor 
do projeto e salientou que a 
burocracia no fechamento de 

empresas não se justifi ca diante 
da interligação de diversos 
órgãos por meio de sistemas 
eletrônicos.

“Uma maior facilidade para 
o fechamento de empresas 
certamente fará com que os 
empresários possam com maior 
brevidade dar novo rumo à sua 
vida profi ssional, seja abrindo 
nova empresa em diferente ramo 
de atividade econômica ou exer-
cendo outra profi ssão”, afi rmou 
o relator. O senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO) disse que o 
projeto é de suma importância, já 
que, atualmente um empresário 
demora de três meses a um ano 
para dar baixa no registro de sua 
empresa (Ag.Senado).

Restrições a mudanças 
de modelo de veículo 

por montadora



Estreante em informática e encarregada de enviar um 

e-mail, lá se foi a jovem (de cabelos da cor de ouro...) 

cumprir a tarefa. Alguns segundos depois, diz para 

seu chefe: “Já coloquei o ‘a’ aqui no endereço do e-mail; 

mas como é que eu faço para pôr essa ‘cobrinha’ em 

cima da letra a?”

Gracejo à parte, vale a pena procurarmos desvendar o 
mistério desse tão indispensável símbolo na comunicação 
de nossos dias.

Sua origem remonta à Idade Média, quando os livros eram 
escritos à mão pelos copistas. Precursores dos taquígrafos, 
eles simplifi cavam seu trabalho substituindo letras, palavras 
e nomes próprios por símbolos, sinais e abreviaturas. Não era 
propriamente por economia de esforço nem para que o traba-
lho tomasse menos tempo (afi nal, tempo era o que não faltava 
naquela época sem telefone, TV, computador, internet e o que 
mais!). O imperativo era de ordem econômica: os “insumos” 
tinta e papel eram raros e, por isso, caros.

Foi dessa forma que surgiu o til (~), para substituir o m ou n 
que indicava a nasalização da vogal anterior. Quando se repara 
bem, percebe-se que o tal til é um pequeno “n” sobre a letra. No 
campo dos antropônimos, (nomes de pessoas), por exemplo, o 
nome espanhol Francisco, então também grafado Phrancisco, 
foi abreviado para Phco e Pco, o que explica a razão, nessa 
língua, do apelido “Paco”.

Ao citar os santos, os copistas os identifi cavam por algum 
detalhe signifi cativo de suas vidas. O nome de São José, por 
exemplo, aparecia seguido da expressão “Jesus Christi Pa-

ter Putativus”, cujo signifi cado é pai putativo (suposto) de 
Jesus Cristo. Posteriormente, os copistas passaram a adotar a 
abreviatura JHS PP, e depois simplesmente PP. A pronúncia 
dessas duas letras, em sequência, resultou na forma “Pepe”, 
apelido aplicado a praticamente todo José em espanhol.

Já para substituir palavra latina “ET”, que é o nosso “E”, 
criaram um símbolo resultante do entrelaçamento dessas duas 
letras, gerando o sinal “&”, popularmente conhecido como “e 
comercial”, em português, e “ampersand” em inglês, composição 
de “and” (e, em inglês), “per se” (por si, em latim) e “and”. 

Foi com esse mesmo recurso de entrelaçamento de letras que 
os copistas criaram o símbolo @, para substituir a preposição 
latina “ad”, que tinha, entre outros, o sentido de “casa de”. 

Os copistas se foram, na bruma do tempo, e veio a impren-
sa – mas os símbolos @ e & continuaram fi rmes nos livros de 
contabilidade. O @ aparecia entre o número de unidades da 
mercadoria e o preço. Por exemplo: o registro contábil 10@£5 
signifi cava 10 unidades ao preço de 5 libras cada uma. Nessa 
época, o símbolo @ signifi cava, em Inglês, “at” (a ou em). 

Na Catalunha, nordeste da Espanha, no século XIX, o co-
mércio e a indústria procuravam imitar as práticas comerciais 
e contábeis dos ingleses. E como na Espanha desconheciam o 
sentido que os ingleses davam ao símbolo @ (a ou em), acharam 
que ele devia ser uma unidade de peso. Para tanto contribuíram 
duas coincidências: a primeira, o fato de a unidade de peso co-
mum para os espanhóis na época ser a arroba, cuja inicial lembra 
forma do símbolo; e a segunda, o caso de os carregamentos 
desembarcados virem frequentemente em fardos cujo peso era 
uma arroba! Em razão disso, os espanhóis interpretavam aquele 
mesmo registro 10@ £3 desta forma: dez arrobas custando 3 
libras cada uma. A partir dessa premissa – falsa – o símbolo @ 
passou a ser usado como forma de designar arroba. 

A palavra, em si, vem do árabe “ar-ruba”, que signifi ca “a 

quarte parte”. Uma arroba (15 kg, em números redondos) 
correspondia a ¼ de outra medida de origem árabe, o “quin-

tar”, que deu origem ao nosso vocábulo quintal. O quintar era 
uma medida de peso equivalente a 58,75 quilos.

As máquinas de escrever, que começaram a ser comercializa-
das na sua forma defi nitiva há cerca de um século e meio, mais 
precisamente em 1874, nos Estados Unidos – cabe destacar 
que Mark Twain foi o primeiro autor a apresentar seus originais 
datilografados –, trouxeram em seu teclado o símbolo @, que 
permaneceu no de seu sucessor – o computador.

Em 1972, ao criar o programa de correio eletrônico (e-mail), 
Roy Tomlinson usou o símbolo @ (“at”), disponível no teclado, 
entre o nome do usuário e o nome do provedor. E foi assim que 
Fulano@Provedor X, fi cou signifi cando Fulano no provedor X. 

Na maioria dos idiomas, o símbolo @ recebeu o nome de 
alguma coisa com que guarde semelhança. É, em Italiano, 
“chiocciola” (caracol); em Grego, “papaki” (patinho); em 
Sueco, “snabel” (tromba de elefante) e em Holandês, “apes-

taart” (rabo de macaco). Em algumas outras línguas, tem o 
nome de certo doce de forma circular: “shtrudel”, em iídisch; 
“strudel”, em alemão e “pretzel”, em vários outros idiomas 
europeus. 

Para nós, fi cou valendo a forma original: arroba. (Na atual 
crise política, social, econômica, 
moral e ética, a sorte é que não 
tem valor financeiro: por isso 
ninguém a rouba!) 

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

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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QUARTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2017

DESEMPENHO DIÁRIO DOS VENDEDORES
Empresa pode encaminhar informações via e-mail e whatsap, sobre 
o desempenho diário dos vendedores e confrontar com a sua meta 
individual, comparando com a meta da equipe e da loja, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARTA DE ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO PRESCREVE?
Esclarecemos que para suspensão e advertência não existe prescrição, 
porém, para que tenham validade sua aplicação deve ser de imediato ao 
conhecimento do fato ilícito para que não seja caracterizado o perdão tácito.

PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SEM LAUDO
Empresa paga insalubridade para os funcionários foi feito o laudo do 
PPRA e não constatou insalubridade, devemos excluir o benefício? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CORREÇÃO DO SALÁRIO PELA TAXA DE CÂMBIO
Funcionário transferido para trabalhar no exterior teve seu salário 
atualizado pela taxa de câmbio, será considerado aumento de salário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO SERÁ EFETIVADO, QUAIS AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE 
DEVEM SER PAGAS DE ACORDO COM A CLT?

Esclarecemos que estagiário não é empregado, desta forma, não existe 
vínculo empregatício. Assim, ao término do contrato de estágio será devido 
apenas o saldo da bolsa auxílio. Base Legal – Lei nº11.788/08, art.3º.

PAGAMENTO DO SALÁRIO E DA RESCISÃO
Quando o prazo para pagamento de rescisão com aviso prévio tra-
balhado, recair antes do 5º dia útil, qual o prazo para pagamento do 
salário vencido do mês anterior? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 00.156.941/0001-19 - NIRE 35.3.0033349.7

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, conforme assinaturas apostas em
livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme
editais publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2017.
Composição da Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima. Ordem do
Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício;
e (3) fi xação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade 
de Votos dos Presentes: (1) aprovadas as demonstrações fi nanceiras e os demais documentos da administração da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (2) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a
matéria relativa ao item “2” da ordem do dia e (3) a fi xação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna
deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes.
São Paulo, 27 de abril de 2.017. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - 
Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações
Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela
Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich 
Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 266.822/17-4 em 14.06.2017

Fazenda Mombuca Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 08.255.177/0001-40 - NIRE 35.3.0033276-8

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 9:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença/Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez
que se encontra presente a totalidade dos acionistas, nus proprietários e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos
patrimoniais de 100% do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Composição da Mesa: Presidente:
Eduardo Cunha Bueno Mellão; Secretária: Renata Cunha Bueno Mellão Ordem do Dia: (a) prestação de contas
dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia, relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra. Deliberações
Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas as demonstrações fi nanceiras e os demais
documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (b) tendo
em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São
Paulo, 27 de abril de 2.017. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Renata Cunha Bueno Mellão 
- Secretária. Acionistas / Usufrutuária: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Renata Cunha Bueno Mellão; Eduardo
Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno Mellão; E. Mellão Participações Ltda. - André Petrich Mellão; R.
Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 265.283/17-6 em 13.06.2017

RCBM Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 08.255.078/0001-69 - NIRE 35.3.0033302.1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017.
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social conforme assinaturas apostas em
livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme
editais publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 20, 21 e 25 de Abril de 2017.
Composição da Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão; Secretário: Frederico Mellão Alves de Lima. Ordem do 
Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício;
e (3) fi xação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade
de Votos dos Presentes: (1) aprovadas as demonstrações fi nanceiras e os demais documentos da administração da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (2) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a
matéria relativa ao item “2” da ordem do dia e (3) a fi xação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna
deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes.
São Paulo, 27 de abril de 2017. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Frederico Mellão Alves de Lima - 
Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações
Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela 
Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich
Mellão; Renata de Tomasi Mellão; - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 265.274/17-5 em 13.06.2017

RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A.
CNPJ N° 08.255.570/0001-34 - NIRE 35.3.0033303-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim
Paulistano, nesta Capital. Presença/Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que se encontra presente a
totalidade dos acionistas, nus proprietários e usufrutuária do direito absoluto de voto e direitos patrimoniais de 100% do capital social,
conforme assinaturas apostas em livro próprio. Composição da Mesa: Presidente e Secretária: Heloisa Pimenta de Arruda
Camargo. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações
fi nanceiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da lei; e (b)
destinação do resultado do exercício referido em “a” supra. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:
(a) aprovadas as demonstrações fi nanceiras e os demais documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (b) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b”
da ordem do dia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas
presentes. São Paulo, 27 de abril de 2.017. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Presidente e Secretária. Acionistas: Renata
da Cunha Bueno Mellão - p.p.  Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; ME. Mellão Participações Ltda. - Maria Eudóxia da
Cunha Bueno Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 264.823/17-5 em 13.06.2017

Metalgráfica Giorgi S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada 
em 25/04/2017 - Data, Hora e Local:- 25/04/2017, às 09:00hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta 
Capital.- Convocação:- edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 11, 14 e 
15/03/2017.- Presença:- acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto.- Composição da Mesa:- Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério Giorgi Pagliari.- Forma da Ata:- a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do artigo  130, § 1º da Lei nº 6.404/76.- Deliberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram:- 1.- aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16, pu-
blicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios do dia 12/04/17, tendo os acionistas sido avisados de 
que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 11, 14 e 15/03/17,;- 
2.- eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2020:- Diretor-Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do 
CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo 
Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, 
residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, 
industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça 
Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os Diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. Ficam 
vagas as demais diretorias;- 3.- fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Di-
retoria, a partir do corrente mês.- Encerramento:- nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembléia, da 
qual foi lavrada esta ata em forma sumária.- São Paulo, 25 de abril de 2017. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; 
Rogério Giorgi Pagliari, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soa-
res Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias 
Participações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Agropecuária Oriente S.A., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Embalagens 
Americana Ltda., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicinea Empreendimentos e Participações Ltda., Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Mascopart Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica Aricanduva S.A., Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Refinaria Nacional de Sal S.A., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Az\evdedo Soares Giorgi; 
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Yajna Participações e Empreendimentos 
Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 25 de abril de 2017. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi- Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 282.912/17-4 em 22/06/2017.

DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017.
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim
Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas apostas em livro
próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 19 e 20 e 21 de Abril de 2017. Composição
da Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão; Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (1) prestação
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia, relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício; e (3) fi xação da verba
global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: 1. Aprovados,
sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem
como as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. 2. Tendo em vista o resultado do
exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “(2)” da ordem do dia; 3. A fi xação de remuneração anual global dos administradores
será objeto de oportuna deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos,
suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por
todos os acionistas presentes. São Paulo, 27 de abril de 2017. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão
Alves de Lima - Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Gabriela
Mellão Alves de Lima; R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de
Lima; ME. Mellão Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André
Petrich Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. Andre Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 265.488/17-5 em 13.06.2017

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 15:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153, Jardim
Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, conforme assinaturas apostas em livro
próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2017. Composição
da Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão; Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (a) prestação
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia, relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra;
e (c) fi xação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade de 
Votos dos Presentes: (a) aprovadas, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas
dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;
(b) aprovada a proposta de destinação do resultado do exercício, no montante de R$ 8.959.521,53 (oito milhões, novecentos e cinquenta e 
nove mil, quinhentos e vinte e um Reais e cinquenta e três centavos), da seguinte forma: (a) R$ 1.271.245,78 (um milhão, duzentos e setenta
e um mil, duzentos e quarenta e cinco Reais e setenta e oito centavos) destinados à absorção do prejuízo do exercício; (b) R$ 384.413,79
(trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze Reais e setenta e nove centavos) destinados à reserva legal; (c) R$ 1.153.241,36 (um
milhão, cento e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e um Reais e trinta e seis centavos) destinados ao fundo de reserva a que se refere a
alínea “c” do artigo 18 do Estatuto Social; (d) R$ 2.632.369,27 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e nove Reais
e vinte e sete centavos) destinados à reserva especial; e (e) R$ 3.518.251,33 (três milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e
um Reais e trinta e três centavos) destinados para pagamento de dividendos aos acionistas, a serem pagos ao longo do exercício, até 31 de
dezembro de 2017, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; e (c) a fi xação de remuneração anual global dos
administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados
os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai
assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 27 de abril de 2017. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa;
Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo;
R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de
Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André
Petrich Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 296.194/17-7 em 28.06.2017

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2017
Data, Hora e Local: 27 de abril de 2017, às 16:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social conforme assinaturas apostas 
em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação,
conforme editais publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 20, 21 e 25 de 
Abril de 2017. Composição da Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão; Secretário: Frederico Mellão Alves
de Lima. Ordem do Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demons-
trações fi nanceiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas na forma da 
lei; (2) destinação do resultado do exercício; e (3) fi xação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores.
Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: 1) aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a
abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; 2) aprovada, sem emendas ou ressalvas, a destinação
do lucro líquido do período fi ndo em 31 de dezembro de 2016, no montante de R$ 6.692.475,11 (seis milhões, seiscentos e 
noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco Reais e onze centavos), da seguinte forma: a) R$ 334.623,76 (trezentos e
trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e três Reais e setenta e seis centavos), correspondentes a 5% destinados à reserva legal; b)
R$ 1.003.871,27 (um milhão, três mil, oitocentos e setenta e um Reais e vinte e sete centavos) , destinados ao fundo de reserva
a que se refere a alínea “c” do artigo 18 do Estatuto Social; c) R$ 2.072.231,40 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e
trinta e um Reais e quarenta centavos.) destinados à reserva especial; e d) R$ 3.281.748,68 (três milhões, duzentos e oitenta e
um mil, setecentos e quarenta e oito Reais e sessenta e oito centavos) destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas a
serem pagos ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2017, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da 
Diretoria; 3. a fi xação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo,
27 de abril de 2017. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Frederico Mellão Alves de Lima - Secre-
tário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações
Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela
Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich
Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob o n° 296.640/17-7 em 29.06.17

Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 28/04/2017. Horário: 14:00 horas. Local: Sede social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.902, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as declarações exigidas por
lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik
Kissajikian, Diretor Superintendente do Banco, que convidou a mim, André
Kissajikian, para secretario. Iniciando-se os trabalhos, determinou o Sr. Presidente que
se procedesse à leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial
e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 18, 19 e 20 de abril de 2017,
sobre a seguinte "Ordem do Dia": leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social findo em 31/12/2016. Foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário, con-
soante disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da "ordem do dia", tendo no final sido
deliberado e aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observa-
das as abstenções legais, o seguinte: Deliberações: Foi aprovado as contas dos ad-
ministradores e as Demonstrações Financeiras do Banco, representadas pelo Relató-
rio da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração
do Fluxo de Caixa relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, pu-
blicados no Diário Oficial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 08 de
março de 2016, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o
parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303,
de 31/10/2001. As Demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores inde-
pendentes nos termos do parecer publicado juntamente com as mesmas. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presi-
dente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 28 de abril de 2017. Antranik
Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: AK
15-Empreendimentos e Participações Ltda., por seu Diretor, André Kissajikian;
Antranik Kissajikian; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro própio. Antranik Kissajikian -
Presidente e André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 263.538/17-5, em 09/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

13ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098438-84.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO DONATELLI CORDOVANO, 
Servidão Gabriel Eduardo, 100 CS, Campeche - CEP 88063-277, Florianopolis-SC, CPF 144.050.038-
07, RG 124333266, Divorciado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
MD EDUCACIONAL LTDA, bem como contra a Dercilia Donatelli Cordovano (já citada), objetivando o 
recebimento de R$ 10.105,59 (Dez/2013), 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 cas - ADV: THIAGO 
BONETTI (OAB 314450/SP), RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP) 

2ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1015104-18.2014. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REBECCA DE 
LOURENÇO MENDES, CPF. 370.083.918-97, que FIEO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA 
OSASCO - UNIFIEO, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 12.640,92 
(Out/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e 
não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Já na sua 41ª fase, a operação evidencia um 
retrato desolador do cenário político bra-
sileiro. Análise da AML Consulting, maior 

bureau reputacional e líder nacional no mercado 
de soluções e serviços de prevenção à lavagem 
de dinheiro, identifi cou os principais números 
que envolvem a maior operação de combate à 
corrupção já defl agrada no país:
 • Dos cerca de 11 mil de envolvidos na Lava 

Jato, 6,5 mil são pessoas físicas e 4,5 mil são 
pessoas jurídicas. Isto é, mais de 40% dos 
envolvidos são empresas, o que mostra a 
contribuição signifi cativa do setor privado 
no mapa da corrupção no Brasil.

 • Os dados revelam ainda que parte signifi cati-
va das pessoas físicas envolvidas se refere a 
empresários, executivos e operadores fi nan-
ceiros que atuam na iniciativa privada, o que 
reforça a importância de se ter políticas de 
compliance, anticorrupção e de prevenção 
à lavagem de dinheiro fortalecidas dentro 
das corporações que atuam no Brasil.

 • A análise das pessoas expostas politicamen-
te (PEPs) vinculadas à Lava Jato mostra 
que a maioria é formada por políticos eleitos 
diretamente pela população, quase 57% ou 
522 pessoas. O dado pode ser um indicador 
de que, ao receberem mais investimentos 
oriundos de caixa 2 para fi nanciar as suas 

Uma analise sobre os principais números 
da Operação Lava Jato

Em mais de três anos de operação, a Lava Jato levou algumas das principais lideranças políticas do país 
para a prisão devido aos crimes fi nanceiros cometidos

 • A análise dos nomes das pessoas expostas 
politicamente relacionadas à operação 
por Estado mostra que o Distrito Federal 
lidera o volume de envolvidos, com 25% 
(223), quase o triplo de São Paulo e Rio 
Grande do Sul, que ocupam a segunda 
e terceira posições em empate técnico. 
Enquanto identifi cou-se 75 nomes de São 
Paulo, cerca de 8%, o Rio Grande do Sul 
possui 74, também com 8%. Rio de Janeiro 
e Bahia completam a lista, com 65 nomes 
do quarto colocado, equivalente a 7%, e 
57 nomes do quinto, 6%.

“A análise dos dados evidencia ainda que, no 
caso da Lava Jato, para cada corrupto, existem 
quatro ou mais corruptores. O Brasil é pautado 
por interesses individuais, com decisores de leis 
e processos regulatórios trabalhando em causa 
própria e gerando um cenário de insegurança 
jurídica e econômica de forte impacto no mer-
cado”, avalia Alexandre Botelho, sócio-diretor 
da AML Consulting. 

“É fundamental que as empresas tenham 
práticas de governança corporativa muito 
bem estruturadas e áreas de compliance 
fortalecidas para fazer frente aos desafi os de 
um ambiente em que interesses individuais de 
interlocutores se sobrepõem”, conclui (AML 
Consulting).

campanhas, esses políticos conseguem 
maior visibilidade dos eleitores. O dado 
também alerta sobre a importância de se 
escolher os candidatos com muito cuidado, 
levando-se em conta inclusive a análise da 
idoneidade desses políticos.

 • O cargo de deputado federal é o que reúne 
o maior número de envolvidos com crimes 
vinculados à operação Lava Jato. Os depu-
tados federais são seguidos de senadores 
e prefeitos.
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Proveniente da planta asiática Carthamus tinctorius, 
parente distante do girassol, o cártamo é um daqueles 
alimentos que muitos já ouviram falar, porém poucos 

conhecem de fato. Em evidência há alguns anos, seu extrato 
ganhou fama, principalmente, entre os adeptos do mundo 
fi tness. Isso porque o óleo obtido desta planta seria capaz, 
dentre outras coisas, de facilitar a dieta e a manutenção 
do peso. 

Contudo, o alimento ainda desperta muitas dúvidas em 
relação à boa forma, especialmente por ser rico em gordu-
ras. Como para muitos a relação entre dieta e consumo de 
óleos é algo controverso, ainda existem aqueles que torcem 
o nariz para o cártamo. Porém, evidencias apontam que 
seus benefícios vão além da estética: fonte de importantes 
ácidos graxos, o alimento seria capaz de regular o colesterol 
e benefi ciar o aporte de Vitamina E – um importante an-
tioxidante.  Porém, para que tais vantagens sejam obtidas 
é preciso saber como incluí-lo no cardápio.

Gordura na dieta?
Quem se preocupa com a balança e, principalmente, com 

sua relação com a saúde, certamente questiona a indicação 
de qualquer “óleo” quando o assunto é perda de peso. Não 
é à toa: por muito tempo as gorduras foram condenadas 
quando o assunto é emagrecimento. Tanto que muitos 
ainda creem que fazer dieta implica, necessariamente, em 
reduzir ao máximo o consumo de alimentos gordurosos. 
Porém, esse conceito está sendo revisto em virtude das 
gorduras boas: ácidos graxos fundamentais para o corpo 
que, quando ingeridos na quantidade certa, ajudam, inclu-
sive, a acelerar o metabolismo.

Por isso, de acordo com a nutricionista Joanna Carollo, o 
consumo de gorduras não deve ser totalmente suprimido, 

mas sim qualifi cado “Assim como existem diferentes tipos 
de ácidos graxos, seus efeitos sob o corpo e saúde também 
são distintos: existem aqueles que propiciam a infl amação 
do organismo e aqueles que, quando consumidos modera-
damente, fazem exatamente o contrário”. E o que isso tem 
a ver com a balança? “O acúmulo de gordura é um tipo de 
infl amação do tecido adiposo. 

Portanto, quanto mais “infl amado” o organismo, mais 
propenso ao ganho de peso”. – explica a profi ssional da 
Nova Nutrii. E é justamente neste ponto que entram as 
propriedades do óleo de cártamo – rico em ácidos graxos 
(benéfi cos) poli e monoinsaturados, seu consumo propicia, 
dentre outras coisas, a redução da infl amação e dos níveis 
de gordura no organismo.

Potente antioxidante
Uma das principais vantagens do cártamo é sua abun-

dância em vitamina E, um nutriente famoso por sua ação 
antioxidante. Isso confere ao alimento a capacidade de 
combater processos infl amatórios causados pelos radi-
cais livres – substâncias instáveis que provocam danos às 

Desvendando o cártamo: o que 
esse óleo pode fazer por sua dieta?

Rico em gorduras boas, ácido graxo é considerado um aliado da saúde e boa forma.

células, acarretando em males ao organismo, inclusive o 
surgimento de doenças. Tal propriedade também favorece 
o combate ao envelhecimento precoce de forma ampla, 
desde a manutenção da elasticidade da pele à preservação 
do vigor do organismo.

Ajuda a manter o colesterol em dia
Diversos estudos apontam que o consumo moderado 

de ácido oleico (Ômega 9), presente no óleo de cártamo, 
benefi cia o controle do co-
lesterol, especialmente em 
relação ao LDL (colesterol 
ruim). Tal substância, tam-
bém presente no azeite de 
oliva, faz com que o óleo de 
cártamo combata a formação 
de plaquetas nas artérias e, 
de acordo com pesquisas, 
também diminua os níveis da 
apolipoproteina B-100 – uma 
lipoproteína que transporta 
a gordura do sangue para as 
células. Da mesma forma, o 
consumo moderado do ali-
mento auxilia na diminuição 
dos triglicerídeos, outro im-
portante indicador de saúde.

Mobiliza gordura
Uma das razões pelas quais 

o cártamo fi cou tão famoso 
entre as dietas é seu papel nas dietas de controle de peso. 
Ainda que careça de estudos mais conclusivos, pesquisas 
conduzidas em roedores evidenciaram que a suplemen-
tação com o óleo da planta facilitou a queima de gordura 
marrom – aquela que, no organismo, reveste órgãos e serve 
como fonte de calor. 

Quando isso ocorre, o corpo precisa buscar outras fontes 
de energia, provocando uma maior queima, também, de 
gordura branca, aquela localizada, especifi camente, no 
tecido adiposo (principalmente no abdômen). Isso ocorre-
ria graças à sua concentração de ácido linoleico, também 
conhecido como Ômega 6. Além disso, suas propriedades 
nutricionais seriam capazes de inibir a enzima LPL (Lípase 
Lipoproteica), associada ao ganho de gordura, especial-
mente, subcutânea.

Controla o apetite
Naturalmente, gorduras exigem um trabalho maior do or-

ganismo para serem digeridas, o que prolonga a sensação de 
saciedade. Por retardar o esvaziamento gástrico, o consumo 
do óleo (de forma moderada) é capaz de favorecer o contro-

le da dieta. Além disso, sua 
ingestão estimula a liberação 
da leptina – conhecido como 
hormônio da saciedade. 
Outro ponto considerável 
é que o Ômega 9 presente 
no óleo de cártamo também 
pode diminuir a liberação 
de cortisol – o hormônio do 
stress, associado ao aumento 
do apetite.

Facilita o aporte de 
nutrientes

Para que o organismo con-
siga absorver determinados 
nutrientes, em especial as 
vitaminas lipossolúveis (vita-
minas A, D E, e K), é preciso 

que haja o aporte adequado de lipídeos na alimentação, isso 
porque tais substâncias são solúveis apenas em gordura. 
Sendo assim, uma dieta moderada em gorduras boas já 
benefi cia o estado nutricional. Porém, além disso, existem 
também os ácidos graxos essenciais, ou seja, aqueles que 
não são produzidos espontaneamente pelo nosso organismo 
e precisam ser obtidos por meio da alimentação. 

É o caso dos Ômegas que, dentre as gorduras conside-
radas boas, merecem grande destaque. Além de serem 
ricos em antioxidantes, desempenham funções primordiais 
no organismo: o ácido oleico (ômega 9), é, dentre outras 
coisas, substancial para produção de hormônios; o ácido 
linoleico (ômega 6), por sua vez, possui potente ação 
anti-infl amatória e o ácido linolênico (ômega 3), por fi m, 
é indispensável para saúde cerebral e do coração. Neste 
âmbito, o óleo de cártamo contribui, especifi camente, para 
obtenção dos tipos 6 e 9, benefi ciando signifi cativamente 
o funcionamento do organismo.

É preciso equilíbrio! Contudo, de acordo com a nutri-
cionista, ainda que se trate de uma gordura boa, é preciso 
bastante cautela em relação ao consumo de óleos, mesmo 
que funcionais, como o de cártamo “Especialmente em 
relação aos Ômegas: para que os benefícios sejam obtidos 
é preciso que haja um equilíbrio entre o consumo dos três 
tipos. Se existe uma desarmonia, o efeito pode ser contrário, 
ou seja, prejudicial ao organismo”. 

É justamente neste ponto que muitos erram: a alimentação 
atual é pobre em Ômega 3 e rica em Ômegas 6 e 9 (presentes 
também nas carnes vermelhas e em demais óleos vegetais). 
Tal desproporção aumenta a infl amação do organismo e im-
pede que o indivíduo obtenha vantagens da ingestão de tais 
nutrientes. A solução? “Balancear o consumo de fontes de 
Ômegas 6 e 9 (como é o caso do óleo de cártamo), com fontes 
de ácido linolênico (Ômega 3), a saber, peixes gordurosos 
como o salmão e atum; e sementes como a chia e linhaça.”

Além disso, é preciso outros cuidados: gorduras, mesmo as 
boas, são altamente calóricas, ou seja, ainda que o indivíduo 
exclua ou modere outros tipos de lipídeos na alimentação 
(como a trans e saturada, por exemplo), também é preciso 
controle em relação às gorduras saudáveis para que elas 
não provoquem o ganho de peso. Portanto, ao optar pelo 
consumo do óleo de cártamo, seja incluindo-o no preparo 
das refeições ou através da suplementação, é preciso pensar 
na dieta como um todo.

Mexa-se!

Por fi m, é importante lembrar que gorduras também são 
fontes de energia que precisam ser utilizadas. Neste âm-
bito, a atividade física é primordial, afi nal, reduzir o peso 
ou melhorar a saúde depende de um conjunto de fatores, 
especialmente relacionados a um estilo de vida saudável. 
Carollo conclui alertando “É importante sempre consultar 
um especialista, até mesmo porque a necessidade nutricional 
e, consequentemente a dieta, é algo totalmente individual. 
Para assegurar que a ingestão de um alimento funcional 
seja benéfi ca e, principalmente, segura, é fundamental 
buscar orientação médica antes de incluí-lo no cardápio”.

Fonte:  Nova Nutrii
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DevOps contribui para a 
Transformação Digital

e a inovação

Quando se fala em 

Transformação Digital, 

logo pensamos em 

inovação, tecnologia, 

e-commerce, redes 

sociais, mobilidade, 

entre outros, bem como 

em transformar algo que 

era físico em digital, 

como por exemplo, os 

serviços bancários, que 

antes eram oferecidos 

à população por meio 

de agências bancárias 

físicas e hoje são 

disponibilizados pelo 

internet banking, 

trazendo toda a 

comodidade para o 

usuário fi nal com alta 

disponibilidade, sem 

restrição de tempo ou 

espaço

Entretanto, para uma 
empresa transformar-se 
digitalmente e inovar, 

precisamos desenvolver e 
disponibilizar novos serviços e 
produtos que gerem valor para 
o negócio e que possibilite ao 
usuário uma experiência gra-
tifi cante na utilização destes 
serviços ou produtos. É neces-
sário ir além do simples forne-
cimento de um e-commerce ou  
de um app no Google Play e na 
App Store. É essencial uma 
mudança cultural. 

Não adianta somente a em-
presa digitalizar o seu front 
offi ce e manter o seu back 
offi ce burocrático e lento nas 
respostas às necessidades do 
mercado e, ou num mal aten-
dimento pós-venda ou ainda a 
falta de habilidade e velocidade 
na resolução de problemas que 
são demandadas pelo negócio, 
usuários e clientes. 

O foco deve estar no clien-
te e em como atender suas 
necessidades, resolver seus 
problemas de forma efi caz, 
efi ciente, simples e inovadora. 
Isto considerando todo o ciclo 
de vida do serviço ou produto, 
ou seja, desde a sua concepção 
até a disponibilização para 
experiência dos usuários. É 
essencial que as empresas 
trabalhem para estabelecer 
um laço de confi ança entre 
seus clientes: saber realmente 
ouvi-lo e responder agilmente a 
seus problemas com qualidade 
e segurança. 

Os processos que envolvem 
o DevOps podem contribuir 
para a geração de inovação e 

também para a transformação 
digital nas empresas. Isso por-
que, ao mesmo tempo que foca 
em automações de processos 
que tangem o ciclo de vida 
do desenvolvimento de um 
software, contribuindo para 
a digitalização de atividades 
que antes eram executadas de 
forma manual, como validação 
da qualidade do código do 
software, testes, e liberação 
de versões dos softwares, este 
modelo também aumenta o ní-
vel de qualidade e a segurança 
das aplicações.

Com a implementação de 
DevOps, as práticas de de-
senvolvimento ágil, como o 
Scrum, tornam-se naturais, 
pois focam em entregas de 
softwares com ciclos rápidos. 
Além disso, por meio do time 
de operação é realizado o 
monitoramento proativo das 
aplicações que são disponibi-
lizadas para os usuários. Com 
este procedimento é  possível 
identifi car e ter informações 
de quais transações do siste-
ma são mais acessadas e, por 
exemplo, se um usuário deixou 
de concluir uma compra, pois 
ocorreu erro na transação do 
negócio. O acompanhamento 
também indica se o usuário 
não concluiu uma compra 
e partiu para o concorrente 
devido à baixa performance 
do site. Com as práticas que 
envolvem o DevOps é possível 
ter agilidade, seja no atendi-
mento do time to market ou 
para responder rapidamente 
problemas identifi cados pela 
experiência do usuário,  me-
lhorando continuamente um 
produto ou serviço. Além disso, 
atrelado a tecnologias de Big 
Data é possível extrair infor-
mações úteis desses dados 
que envolvem a experiência do 
usuário, podendo trazer uma 
vantagem competitiva enorme 
frente aos concorrentes, bem 
como evoluir para análises 
preditivas. Somada a uma in-
fraestrutura em cloud é possí-
vel estar preparado para picos 
de demanda de forma segura 
e com alto nível de efi ciência 
para a disponibilidade destes 
serviços aos usuários. Se sua 
empresa está em busca de 
inovação aliada com efi ciência, 
tendo foco na experiência do 
usuário, o conceito de DevOps 
é um bom caminho para lhe 
auxiliar.

 
(*) É diretor de AMS (Application 

Management Services) e de práticas 
CGI (Centro de Geração de Inovação) 

e CDS (Centro de Desenvolvimento 
de Software) da SONDA, maior 

companhia latino-americana de 
soluções e serviços de tecnologia.

Eduardo Floriano (*)

News@TI
Novo módulo de ERP para Autopeças facilita 
criação de loja no Mercado Livre

@A Inforware – software-house brasileira especializada em 
sistema de gestão para autopeças na região de Sorocaba 

(SP) – acaba de lançar um módulo que integra automatica-
mente o estoque da loja física de autopeças com a plataforma 
de vendas on-line Mercado Livre. Desenvolvida em GeneXus, 
ferramenta que permite desenvolver software em multiplatafor-
mas, a novidade prevê um aumento de faturamento na faixa de 
10 a 30% para as lojas de autopeças que aderirem ao módulo. 
Desenvolvido em GeneXus 15, o módulo requer apenas que a 
loja possua seu cadastro no Mercado Livre e o ERP SIAC. A 
partir daí, todas as peças que entram no controle de estoque 
do sistema de gestão podem ser divulgadas na plataforma. O 
proprietário tem também a opção de escolher se deseja ter 
todo o seu estoque on-line ou apenas uma porcentagem dele 
(http://inforware5.wixsite.com/inforwaresoftwares).

Prêmios Parceria do Ano como OEM e por 
Inovação da VMware

@A Hitachi Data Systems (HDS), uma subsidiária da Hitachi, 
Ltd. (TSE:6501), anunciou hoje que é a vencedora de dois 

prêmios da VMware, Parceria do Ano na categoria OEM e em 
Inovação, por seus excepcionais esforços tanto globalmente 
como no grupo de países denominado EMEA (que inclui países 
da Europa, do Oriente Médio e África), na VMware Partner Le-
adership Summit 2017. Os dois prêmios reconhecem os feitos 
da companhia em 2016, incluindo um aumento de rendimentos 
ano a ano considerado sem precedentes e a contínua integração 
entre os produtos da UCP (Hitachi Unifi ed Compute Platform, ou 
Plataforma de Computação Unifi cada, da Hitachi) e as soluções 
VMware vSphere, vSAN, vRealize e NSX. Além disso, com seu 
conceito de Programmable Data Center, de última geração, a 
HDS permite que os clientes consumam serviços de dados e 
de TI das cargas de trabalho tradicionais e nativas em nuvem, 
atendendo às necessidades de todo o portfólio de aplicativos.

Falta legislação para as baterias de lítio no Brasil
Mesmo com o grande nú-

mero de casos de acidentes 
registrados nos últimos anos, 
a aplicação de baterias de lítio 
segue crescendo. De laptops 
a smartphones, passando por 
tablets, brinquedos (como o 
hoverboard), power banks e 
outros gadgets eletrônicos, 
este tipo de componente está 
presente nos mais diversos 
equipamentos. E, em diversos 
países, seu uso está sendo am-
pliado para novos segmentos 
como a mobilidade (carros 
elétricos) e residencial (bate-
rias domésticas para energia 
solar).

“Com a popularização, temos um forte impulso por modelos 
cada vez menores, mais leves, com maior capacidade de arma-
zenamento de energia e carregamento rápido”, contextualiza 
Jose Antonio de Souza Junior, gerente de operações da divisão 
Consumer Technology da UL do Brasil, uma das empresas líderes 
globais em ciências da segurança. “Se, por um lado, esta ten-
dência estimula o desenvolvimento técnico, por outro gera um 
desafi o para a questão de confi abilidade destes equipamentos”, 
complementa Junior.

A equipe de técnicos da UL, que há mais de 30 anos atua no 
segmento de baterias, participou do estudo de casos recentes 
de acidentes causados por este componente, como dos hover-
boards, do Boeing 787 entre outros.

O QUE GERA OS ACIDENTES - A bateria é um dispositivo 
que armazena e gera energia elétrica mediante reações eletro-
químicas de oxidação (perda de elétrons) e de redução (ganho 
de elétrons). Sua unidade básica é a célula, formada por dois 
eletrodos (placas positiva e negativa) separados fi sicamente 
por material isolante elétrico. A transferência dos elétrons de 
uma placa para a outra, que ocorre no circuito elétrico externo, 
gera a corrente elétrica.

A maioria dos acidentes ocorre quando há aquecimento ex-
cessivo da bateria ou pressão mecânica sobre sua área externa, 
levando o isolante térmico que separa os dois eletrodos a se 
romper e gerar um curto circuito. “O risco é causado não apenas 
pelo fogo, que se propaga de uma célula para toda a bateria e 

em alguns casos pode gerar 
explosões, mas também pela 
emissão de gases tóxicos”, 
explica Junior.

Normas no Brasil e 

Exterior

Para evitar esses problemas, 
as baterias devem ser projeta-

das e construídas com materiais 
que resistam ao calor e à pressão 

física, além de contarem com circuitos 
de proteção para evitar a sobrecarga. Nor-

mas desenvolvidas com participação da UL nos 
Estados Unidos defi nem padrões rígidos incluindo 

a composição da bateria (avaliação dos materiais), 
morfologia e propriedades químicas/físicas fundamentais. 

Para receberem a marca de conformidade norte americana, 
as baterias passam por diversos ensaios, entre eles de reação 
a altas temperaturas, reação física a incêndios (se vai ou não 
explodir) e impacto.

No Brasil, apenas as baterias destinadas a telefones celula-
res são obrigadas a passar por testes para serem certifi cadas 
pela Resolução 481/2007 da Anatel. As demais, instaladas em 
laptops, tablets, brinquedos e outros equipamentos podem ser 
produzidas e comercializadas no país sem qualquer restrição. 
“Este é um cenário que causa preocupação. Com a popularização 
de produtos como os power banks, por exemplo, que tem um 
grande potencial de risco, o ideal seria termos uma normatização 
que garantisse a segurança do consumidor e um padrão para o 
desenvolvimento da indústria local”, avalia Junior.

O QUE FAZER – Alguns cuidados podem ser tomados pelos 
consumidores para minimizar o risco de acidentes com equi-
pamentos que possuem baterias de lítio:
 • Evitar exposição a altas temperaturas;
 • Evitar mantê-las em ambientes úmidos
 • Carregar a bateria sempre em local arejado
 • Não provocar curto circuito (ligando as duas polaridades 

com material condutor, como um fi o) ou aplicar polaridade 
reversa

 • Não submetê-las a esforços mecânicos (esmagamento, 
impactos, mutilação, penetração) e não desmontá-las

 • Evitar descargas completas
 • Utilizar baterias certifi cadas

Gustavo Mota (*)

Além disso, empresas que contam com estratégias de in-
bound marketing bem executadas têm resultados 10 vezes 
melhores, e apontam um retorno sobre o investimento 

positivo, na opinião de 79% das empresas que utilizam blogs em 
suas ações na internet.

Isso acontece porque esse plano de ação não interrompe as 
pessoas que buscam entretenimento ou informação com anúncios 
ou chamadas, mas, ao contrário, atrai seus clientes por meio de 
conteúdos interessantes e relevantes para o mercado-alvo de 
seu e-commerce. Outros dados da mesma fonte comprovam que 
80% dos responsáveis pelas compras nas empresas preferem 
receber informações em uma série de artigos do que em um 
anúncio publicitário.

É por esses e outros motivos que essa estratégia de marketing 
deve fazer parte das ações do seu e-ecommerce. Aprenda agora 
como fazer isso e ter excelentes resultados.

Estratégias de inbound marketing no e-commerce
As técnicas desse estilo de mercadologia estão focadas em 

conteúdos relevantes para atrair clientes potenciais. Mas isso 
não é tudo

É preciso destacar mais dois importantes elementos da estra-
tégia de inbound marketing: 
 1. SEO: Search Engine Optimization, que consiste (de modo 

simplifi cado) em achar as palavras-chave mais usadas nas 
buscas de seu público na internet e usá-las em seu site e 
blog para atrair seus clientes potenciais.

 2. Mídias Sociais: usar as plataformas onde seu público-alvo 
mais interage para apresentar seu conteúdo a eles. 

 
Além disso, as boas-práticas desse modelo de marketing indi-

cam 4 fases a serem percorridas para atrair clientes potenciais 
a entrarem em contato com seus conteúdos e seu e-commerce:
 1. Atrair visitantes para seu site
 2. Colher dados dos visitantes (transformá-los em leads)
 3. Transformar leads em clientes (ao converter vendas)
 4. Fidelizar e encantar seus clientes, vendendo cada vez mais

Para cada uma dessas fases, vamos apresentar algumas estra-
tégias que serão muito úteis para alcançar o sucesso em cada 
uma das etapas:

1 - Atraindo visitantes

Se é o conteúdo de qualidade que vai atrair seu público, é 
preciso conhecê-lo bem para saber o que é relevante para ele.

Para isso, depois de fazer pesquisas, entrevistas e usar fer-
ramentas de BI e analytics na internet, você deve construir a 
persona (ou personas), de seu público.

Persona é um personagem fi ctício, com nome, idade, profi ssão 
e outras características que vão ajudar você a entender quais os 
assuntos que interessam a ele, para produzir os conteúdos certos.

Veja, neste link, algumas perguntas que podem ser usadas 
para criar uma persona para seu e-commerce: Crie Sua Persona.

Agora que você sabe quais os assuntos para desenvolver os 
conteúdos, crie um blog ligado ao seu e-commerce para falar 
sobre eles, sem esquecer de usar as palavras-chave identifi cadas 
através de ferramentas de SEO e empregá-las em seus textos.

Além disso, seu próprio site pode usar essas palavras-chave, 
de forma estratégia. Por fi m, use os perfi s e páginas de sua em-

Estratégias de inbound 
marketing para vender mais
Dentre as diversas formas de marketing digital, estratégias de inbound marketing têm se destacado 
ultimamente por sua efetividade e custo mais acessível. Pesquisas revelam que esta técnica de mercado 
custa 61% menos do que o marketing tradicional, que usa anúncios em TV e revistas, por exemplo

presa nas mídias sociais para atrair ainda mais prospects com os 
assuntos relevantes para eles.

2 - Transformando visitantes em leads

O conceito de lead defi ne aqueles visitantes que demons-
tram algum interesse em seu produto ou serviço e deixam, 
espontaneamente, informações de contato para você poder 
falar com eles.

Assim, crie em seu blog conteúdos mais profundos e ricos, 
como e-books, infográfi cos, webinars, acesso a cursos e vídeos 
etc., e solicite que seus visitantes deixem dados como e-mail e 
nome, em um pequeno formulário, para poderem ter acesso a 
esses conteúdos especiais.

3 - Convertendo vendas

Conhecendo o e-mail de seu lead, passa-se à fase de nutrição 
de leads, que consiste em enviar cada vez mais conteúdos rele-
vantes para eles, por meio do disparo de e-mail marketing, com 
o objetivo de educá-los sobre seus produtos e serviços, mostrar 
como podem ser uma solução para seus problemas, oferecer mais 
materiais ricos ou outros conteúdos do interesse deles.

Com ajuda de software de automação de marketing, você 
descobrirá quais desses leads estão se interessando mais por 
seus materiais e como eles interagem com seus e-mails, blogs e 
mídias sociais.

Assim, será possível defi nir regras de como saber quais deles 
já estão interessados a ponto de poder receber um telefonema 
de sua equipe de vendas, por exemplo, no caso de negócios B2B, 
ou e-mails com links para ofertas em seu e-commerce, no caso 
de B2C, direcionados para landing pages especialmente criadas 
para melhorar a conversão, com auxílio de:

• Boas imagens
• Um site leve que abre rapidamente
• Navegação intuitiva
• Layout atrativo e responsivo
• Elementos que caracterizam um site seguro
• Call to Action engajador

4 - Fidelizando e encantando seus clientes

Acha que depois da primeira venda, a estratégia de inbound 
marketing acabou? Pelo contrário, é hora de continuar conhe-
cendo cada vez melhor seu cliente e enviar os conteúdos certos, 
para que ele compre cada vez mais e divulgue sua marca nas 
mídias sociais.

(*) É CEO da We do Logos.



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 05 de julho de 2017

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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 quarta é o décimo terceiro dia da lunação. Desde as 02h09 da manhã a Lua transita em Sagitário dá um 
espírito mais otimista e mais positivo nesta quarta-feira. As pessoas estão mais diretas, espontâneas e confi antes 
nas suas atitudes. Esperam o melhor dos outros, e suas expectativas estão elevadas por causa de um entusiasmo 
contagiante. Tudo parece possível. Será de grande valia incrementar um clima de aventura e novidades na 
relação, como também presentear com generosidade o ser amado. Agora é hora de sair da rotina, de apostar no 
grande, de ousar. Isto trará melhores resultados do que se deter em tarefas comuns ou pequenas.
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Mudanças darão o resultado deseja-
do e irão melhorar o seu dinheiro. As 
pessoas estão mais diretas, espontâ-
neas e confi antes nas suas atitudes.  
Precisa controlar o comportamento 
com forte propensão a exageros e 
tomar decisões nesta quarta-feira. 
51/851 – Branco.

Mantenha uma convivência com as 
pessoas na base do respeito mútuo. 
Alguma ansiedade pode provocar 
reações emocionais mais exaltadas 
e levar a brigas. A falta de reco-
nhecimento no trabalho pode estar 
tirando sua boa vontade e disposição. 
72/372 – Azul.

Um dia de harmonia que promove a 
compreensão e o equilíbrio. A Lua 
em Escorpião fora de curso a noite 
aconselha a evitar brigas provocadas 
pela forte propensão a exageros. 
Logo mais à noite a energia fi ca em 
baixa e pode haver falta de inspira-
ção. 38/438 – Amarelo.

Agora é hora de sair da rotina, de 
apostar no grande, de ousar. Isto 
trará melhores resultados do que 
se deter em tarefas comuns ou pe-
quenas. Use mais a lógica e a razão 
em tudo que fi zer, pois as emoções 
tendem a atrapalhar julgamentos. 
56/856 – Cinza.

Momento de compartilhar seus 
planos e ter bons momentos desde 
manhã. Faça mudanças e comece 
algo já preparado depois que passar 
seu aniversário, antes não. Nesta 
quarta há chance de uma boa inte-
gração e harmonia acima da média 
37/437 – Amarelo.

Prepare tudo de agora em diante 
para ser feito depois do aniversá-
rio. O que espera deve acontecer 
durante esta metade de semana. 
Mesmo assim a melhoria de sua vida 
pode ocorrer neste fi nal de mês se 
mantiver a dedicação e acreditar 
em sua capacidade. 36/636 – Verde.

O ritmo de vida fi ca bastante afi -
nado com o que quer com a Lua já 
transitando em Sagitário desde as 
duas da manhã. Este será um dia 
de reações bruscas e inquietação 
pessoal. Aproveite para perseguir os 
seus sonhos e manter a persistência. 
29/829 – Cores escuras.

As pessoas estão mais diretas, 
espontâneas e confi antes nas suas 
atitudes. Evite brigas, pois os rela-
cionamentos podem ter problemas, 
levando a falta de entendimento e 
rompimentos. Esta quarta dá uma 
boa integração e harmonia para 
aquilo que quiser desenvolver nos 
próximos dias. 48/648 – Azul.

Pode despertar paixões, por isso 
esteja pronto para encontrar o ver-
dadeiro amor. Logo mais à noite a 
energia fi ca em baixa e pode haver 
falta de inspiração para as atividades 
que tentar desenvolver. Bem cedo 
pode entender melhor as pessoas 
mantendo diálogos decisivos. 45/645 
– Amarelo.

Este é um dos dias mais negativos, 
por isso tenha muito cuidado com 
tudo que lhe diga respeito. Muito es-
timulo para a vida afetiva e o contato 
social leva ao bom entendimento de 
manhã. Mesmo assim os relaciona-
mentos podem ter problemas, levan-
do a rompimentos.  93/893 – Azul.

Aproveite para encontrar alguém e 
viver uma intensa felicidade ao lado 
de quem ama. Pode resolver assun-
tos pendentes bem cedo de manhã 
nesta quarta. Mesmo assim a noite 
fi ca mais tensa e perigosa. Evite 
brigas provocadas por discussões 
e a tirania. 58/758 – Verde.

Terá o reconhecimento e a promoção 
desejada. Ótimo dia para ter me-
lhorias inesperadas. Boas relações 
sociais através de novas amizades 
que terão início até o fi nal deste mês 
de julho. A noite um momento que 
pode ser mais tenso e não trazer o 
que era esperado. 27/327 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 05 de Julho de 2017. Dia de Santo Antônio Maria Zacaria, 
Santa Filomena, São Agatão e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é o 
auxílio. Dia da Fundação do Exército da Salvação. Hoje aniversaria a modelo 
Monique Evans que nasceu em 1956, o ator Petrônio Gontijo que faz 49 
anos, a atriz Ingrid Guimarães que nasceu em 1972 e a apresentadora de 
televisão Renata Fan nascida em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau gosta de viver com tranquilidade a sua vida 
pessoal e a desarmonia alheia o incomoda. Precisa manter sua vida no ambiente 
sem alterações e mudanças constantes que o incomodam. Detalhista e discreto 
costuma ver com desgosto atitudes extravagantes. Apesar de geralmente ter 
uma aparência física atraente, não busca perfeição nos relacionamentos. As 
viagens e diversas oportunidades de mudança, algumas inesperadas, podem 
levá-lo a passar por uma verdadeira transformação de pontos de vista e crenças. 
No lado negativo tem a tendência a ser imprevisível e inquieto.

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

Simpatias que funcionam
Para ter sucesso relâmpago: Substitua a lâmpada 
do seu quarto de dormir por uma nova e guarde a 
velha para ser usada em outros cômodos da casa. A 
partir de então, todos os dias, ao deitar e se levantar, 
acenda e apague essa lâmpada por três vezes. Não 
conte a ninguém essa sua simpatia enquanto a estiver 
fazendo. Mesmo que alguém pergunte o porquê disso, 
diga simplesmente que “é bom”
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Individuais
Duas individuais: a dupla Le-

cuona y Hernández traz peças 
criadas no ateliê da Adelina espe-
cialmente para a exposição, com 
a curadoria de Raphael Fonseca, 
e Andrei Thomaz apresenta obras 
inéditas com a curadoria de Gi-
selle Beiguelman. Os artistas das 
Ilhas Canárias Beatriz Lecuona e 
Óscar Hernández estão no País 
desde março em busca de uma 
relação com a cidade de São Paulo 
para a criação das obras da indivi-
dual Falso Histórico. A exposição 
dá continuidade ao processo de 
investigação da dupla a respeito 
da relação entre imagem, tridi-
mensionalidade, espaço e cultura. 
Durante o período de um pouco 
mais de um mês, alguns dos ele-
mentos que mais chamaram a sua 
atenção foram os limites físicos e 
simbólicos entre o espaço público 
e o privado. Dialogando com essa 
questão, os artistas refl etem so-
bre algo que aparece em alguns 
de seus trabalhos anteriores: o 
higienismo e sua relação com o 
desaparecimento e a morte.

Serviço: Adelina Galeria, R. Cardoso de 
Almeida, 1285, Perdizes, tel. 3868-0050. De 
terça a sexta das 10h às 19h; e, aos sábados 
das 10h às 17h. Entrada franca. Até 22/07.

Cabruêra

A banda Cabruêra Apresenta show formado por músicas 
representativas de seus cinco álbuns lançados no Brasil, 
com destaque para canções que do cancioneiro popular 
da Paraíba, como “Bendito de São José”, “Passarada” e 
“Samba Negro”. O grupo é formado por Arthur Pessoa 
(na voz, viola e melódica), Pablo Ramires (na bateria), 
Edy Gonzaga (no baixo), Leo Marinho (na guitarra), 
Cleovaldo Rodrigues (no trombone) e João Henrique 
(no trompete).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700.Sábado (8) 
às 1h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Elenco de Amigas Pero no Mucho.

Na comédia “Amigas 
Pero no Mucho”, 
quatro mulheres da 
nossa época que 
tentam dar conta de 
tudo: do cotidiano, do 
corpo, da mente, do 
trabalho, da família e 
da amizade, causando 
inusitadas situações 
típicas do universo 
feminino

Essa epopeia se dá através 
do encontro de quatro amigas 
em uma tarde de sábado, onde 
todas, ou quase todas,as rou-
pas sujas são lavadas por elas. 
Com humor cáustico, ironia e 
irreverência, elas falam sobre 
suas dissimulações, devaneios 
e loucuras. Quatro mulheres 
bem-sucedidas - ou não - co-
muns e sofi sticadas que numa 
única tarde fazem revelações 
que as surpreendem e sur-
preendem o público que tem 

Foto: Divulgação

“Querida Quitinete” conta 
a estória de três amigos com 
personalidades bem diferentes, 
mas algo em comum: viver da 
arte. Juntos em busca desse 
sonho, Pereco, Jorge Wilson 
e Dalto resolvem dividir uma 
quitinete, porém os problemas 
do dia a dia começam a surgir: 
a falta de dinheiro, aluguéis 
atrasados, inconvenientes da 

profi ssão, saudade da família 
e várias difi culdades da própria 
convivência. O trio de persona-
gens ganha vida se envolvendo 
em muitas situações inusitadas. 
Com Bruno Suzano, Brenno 
Leone e João Côrtes.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 
900, Cerqueira César, tel.  3253-4102. 
Sábado (8) às 22h e domingo (9) às 20h. 
Ingresso:R$ 60.

Forró
A produção infantil ‘Luiz e 

Nazinha – Luiz Gonzaga para 
crianças’ chega para uma cur-
tíssima temporada (dias 22, 23, 
29 e 30 de julho). O espetáculo 
conta passagens da infância de 
Luiz Gonzaga, vivido por Pedro 
Henrique Lopes, no interior 
do Nordeste e a descoberta 
do amor. O jovem Luizinho 
se apaixona por Nazarena, 
interpretada pela atriz Aline 
Carrocino que, na peça, é fi lha 
de um coronel que não permite 
o namoro. O resultado é uma 
fábula romântica inocente, 
voltada para toda a família, 
embalada por grandes hits do 
músico protagonista, como 
“Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, 
“Baião”, “O Xote das Meninas”, 
“Olha Pro Céu”, entre outros 
sucessos. Com,  Pedro Hen-
rique Lopes (Luizinho), Aline 
Carrocino (Nazinha), Martina 
Blink (Santana / Elvira) e Sergio 
Somene (Januário / Raimundo)

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábados (22 
e 29) e domingos (23 e 30) às 16h. Ingressos: 
de R$ 30 a R$ 50. 

wwwwwwwwwwwww.netjen.com.br
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Elenco de Amigas Pero no Mucho.

Comédia

lotado todos os teatros por 
onde elas passam. Mulheres 
que se amam e se odeiam ao 
mesmo tempo. Amigas, enfi m. 

Com Elias Andreato, Jonathas 
Joba, Leandro Luna e Nilton Bi-
cudo. Participação de Rodolfo 
Schwenger ao piano e narração.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, 
Higienópolis, tel. 3823-2323. Sábados e 
domingos às 20h. Ingressos: de R$ 60 a 
R$70. Até 27/08.
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Decisões

Tenha confi ança em suas escolhas
Esteja realmente seguro sobre o que você quer realmente 

para si mesmo e a sua vida. Não os sonhos ou desejos de alguém 
para você, mas os seus, somente os seus. Queremos que você 
encare os aspectos competitivos em sua vida e os coloque em 
perspectiva. Quando você está em confl ito consigo mesmo, 
isto o oprime e faz com que tudo pareça mais desafi ador do 
que precisa ser. Esteja seguro, em primeiro lugar, e, então, as 
próximas etapas irão se encaixar.

Confi e em seus insights e sentimentos e libere qualquer medo 
ou dúvida de que isto não aconteça. Quando você libera estes 
medos ou pensamentos negativos, isto permite que as coisas 
avancem com mais facilidade. Visualize-se feliz e realizado, 
independentemente do resultado que haja e, então, dê os pas-
sos que você sente que o estão aproximando desta realidade 
e permita que novas oportunidades surjam em seu caminho.

O mantra para hoje é: “A cada dia eu dou passos gigantescos, 
com confi ança e segurança em direção aos meus objetivos.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Convivência

Elenco da peça “Querida Quitinete”.



De uns tempos para cá 

muito se falou sobre o 

uso do e-mail marketing 

como forma estratégica 

de atração de clientes

A proposta era trazer o 
consumidor através 
de uma comunicação 

interessante que o impactasse 
constantemente. As primeiras 
peças de comunicação falariam 
do mais geral até o mais especí-
fi co, conforme o afunilamento 
do interesse do cliente. Basi-
camente os primeiros contatos 
eram genéricos, o famoso “tiro 
no escuro”, e o afunilamento 
era dado através dos cliques 
e respostas de interesse, mas 
sempre considerando o cliente 
por uma única característica, 
seu interesse em ver mais do 
conteúdo divulgado.

O princípio é semelhante 
ao da propaganda tradicional 
que desperta interesse e vai 
reimpactando o consumidor 
até ele ir atrás do produto ou 
serviço. Entretanto, o e-mail 
buscava provocar uma ação 
de resposta facilitada para a 
empresa. O caso é que isso logo 
deixou de funcionar bem, já 
que o trabalho genérico, e que 
considerava poucos aspectos 
do consumidor como indiví-
duo, acabava trabalhando com 
pouca informação, e acabava 
gerando mais chateação do que 
interesse no cliente potencial. 
Com o tempo o e-mail marke-
ting acabava trabalhando con-
tra a campanha e não a favor.

Para reverter esse quadro, 
aprimorando as estratégias 
de marketing, vários novos 
modelos foram criadas e um 
deles é justamente a do Beha-
vioral Marketing, ou marketing 
comportamental. Ele nada 
mais é do que uma técnica de 
estratégia de vendas que tem 
como objetivo entender como 
o seu público alvo se comporta 
e, a partir disso, direcionar as 
ações de vendas para garantir 
um maior número de fecha-
mentos. 

É basicamente pegar o que 
o a campanha já fazia, mas 
inserir cada ação em um con-
texto muito mais povoado de 
informação sobre o público 
alvo. Essa informação permite 
manobrar a estratégia para 
casos mais específi cos. 

A ideia de Behavioral Marke-
ting é replicar para o com-
portamento e progressão da 
estratégia de marketing, o 
comportamento observado 
no cliente potencial. Essa 
estratégia ainda pode tran-
sitar sobre ações de e-mail 
marketing, porém ela consi-
dera deixar de lado o ataque 
massivo na comunicação, 
priorizando detalhes que 
dialogam diretamente com 
um determinado público. O 

estudo do comportamento 
vem antes, e não durante a 
ação de marketing. 

Isso permite estar alinha-
do com aquele momento do 
consumidor de forma mais 
efi ciente que uma pesquisa 
de mercado ou uma análise ao 
longo de campanhas, onde se 
corre riscos de o cliente mudar 
seu comportamento e também 
se gastar demais aprendendo 
sobre ele.

Tudo começa na “dor” do 
cliente. É preciso entender o 
que leva o cliente a procurar 
ou querer aquele produto, e a 
partir disso focar a comunica-
ção para relacionar a procura 
com os atributos do produto 
ou serviço. Com análises e 
estudos de comportamento 
nos sites, meios e mensagens 
trabalhadas é possível identifi -
car isso, inclusive esse é um dos 
pontos chave do trabalho que 
construímos na CRP Mango ao 
longo dos anos.

A proposta é realmente 
rastrear o comportamento do 
consumidor, saber o que ele 
procura, o que andou pesqui-
sando e até mesmo compra-
do. Isso permite entender a 
dinâmica do cliente e criar 
comunicações personalizadas 
para se ofertar algo com maior 
probabilidade de venda. O 
aumento da conversão só é 
possível dessa forma hoje em 
dia, principalmente porque o 
público já fi cou anestesiado 
com ações massivas. Converter 
virou sinônimo de atender a 
uma demanda real, e cada vez 
menos, de criar uma demanda 
e depois supri-la.

A informação deve se tornar 
cada vez mais certeira, não 
só através de e-mails, mas de 
outras estratégias de remarke-
ting, como nas redes sociais. 
As vantagens do BM passam 
por conhecer bem seu target, 
mas não se limitam a isso. Com 
a facilidade para mensurar as 
ações, campanhas rendem 
mais, impedem desperdício de 
investimento e ampliam o ROI. 
Isso é perceptível pelo aumen-
to de cliques em anúncios, por 
exemplo. O mais interessante 
é que isso não se aplica apenas 
a grandes empresas, mas a 
qualquer tipo de empresa, de 
qualquer ramo.

Não existe caminho fácil. 
Mesmo conhecendo os nichos, 
a empresa sempre terá que 
entender onde ela se encaixa, 
e onde sue cliente está. O 
BM permite isso e é por isso 
que funciona tão bem. Ape-
sar disso, é uma ferramenta 
que demanda muito trabalho 
e pensamento estratégico. 
Ser assertivo é se basear em 
conhecimento real, e na inter-
pretação desse conhecimento. 

(*) - Especialista em marketing digital, 
é diretor da CRP Mango  -
(http://crpmango.com.br). 

Behavioral Marketing: 
muito além

de mandar e-mails
Daniel Galvão (*)
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2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000792-
31.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DIG 022 Digitação e Processamento, Rua Amaral Gurgel, 447, cj.51, Vila Buarque - CEP 
01221-001, São Paulo-SP, CNPJ 11.351.510/0001-20 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Guia - Tecnologia de Ativos e Fomento Mercantil Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, pague a quantia 
de R$ 20.618,28 (atualizada até 01/12/2016), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2017. 

3ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1120868-59.2015. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Inovatte Design Comercio 
de Móveis Ltda-me, CNPJ 11.899.207/0001-66, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Silvania de Cássia Siqueira, alegando em síntese: condenação da ré na 
obrigação de fazer, consistente na reexecução dos serviços contratados para ajustes e refazimento 
dos acabamentos dos móveis planejados, conforme contrato nº 13008, firmado entre as partes, sob 
pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais 
causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2017. 

38ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0184551-92.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RICARDO FIGUEIRAL NOGUEIRA, CPF. 923.263.829-00, que ZOIRO BARBOSA lhe ajuizou uma 
Ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 29.373,90 (Ago/2012), oriundos dos aluguéis, condomínio e demais encargos vencidos e os que 
se vencerem no decorrer da ação, do imóvel residencial localizado na Alameda dos Nhambiquaras, nº 
843 Apto. 78, Indianópolis, nesta Capital, conforme Contrato firmado entre as partes. Encontrando-se o 
réu em lugar ignorado, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, PURGUE a MORA ou CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 24 de abril de 2017. 

Os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da 

China, se reuniram em Moscou.

“As relações entre 
Rússia e China estão 
no mais alto nível na 

história de nossos dois países 
e isso se deve aos nossos es-
forços. Trata-se de uma força 
positiva para a estabilidade da 
região e do mundo”, disse o líder 
chinês após a reunião bilateral 
com Putin.

Antes do encontro, Xi Jinping 
já havia ressaltado os fortes 
laços com o russo, destacando 
que “segundo minhas estima-
tivas, eu o encontrei 22 vezes” 
desde que assumiu a Presidên-
cia em 2013. “Nos últimos anos, 
eu e ele obtivemos sucessos nas 
relações recíprocas. No curso 
dessa visita, tenho a intenção de 
discutir detalhadamente todas 
as questões de nossa colabora-
ção em diversos setores. Entre 
todos os líderes estrangeiros, 

Xi Jinping vai à Rússia e destaca 
relação especial com Putin

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu ontem (4) com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em 
Moscou e ressaltou a “relação especial” que existe entre os dois governos perante os desafi os do mundo

é com ele que tenho a relação 
mais próxima, o que mostra 
o caráter especial da nossa 
relação”, disse ao chegar para 
o encontro com Putin.

Já o presidente russo desta-
cou que a “união” dos dois paí-
ses é fundamental para enfren-

tar todos os tipos de desafi os 
apresentados pela atualidade. 
“O andamento da economia 
está sempre no centro da nossa 
atenção, mas não debatemos 
só isso. É importante a união 
dos nossos esforços na arena 
internacional, na esfera da 
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Apesar dos avanços em tecnologia e 
do mundo digital, as pesquisas continu-
am apontando o descontentamento dos 
clientes com as empresas, certamente pela 
forma como estão sendo tratados.

Como superar esse desafi o? O especia-
lista em Atendimento da consultoria Mais 
Cliente e professor da ESPM, Paulo César 
Silva (*), separou quatro fatores que as 
empresas deveriam saber para atender 
melhor. Essa pode não ser a resposta 
defi nitiva para resolver um problema tão 
complexo da satisfação do cliente, mas 
pode ajudá-las a avançar.
 1) O analista é um representante da 

empresa - Antes de tudo, a empresa 
deve ter consciência de que o cliente 
nunca enxerga o atendimento de 
forma individual, ou seja, o analista 
é tido como um porta-voz da compa-
nhia. “Quando entendermos, de uma 
vez por todas, que o atendimento é 
um resultado daquilo que a empresa 
pensa, antes mesmo do que o que 
ela pratica, talvez tenhamos alguma 
chance”, diz o especialista.

Com mais de 20 anos de atuação em 
áreas gerencias de vendas e Marketing, o 
professor garante que o treinamento de 
profi ssionais apenas a base de técnicas não 
é sufi ciente para conquistar o cliente. É 
preciso que o analista saiba qual seu papel 
e atenda de modo que refl ita os princípios 
e fi losofi a da empresa.
 2) Características pessoais de funcioná-

rios são um alerta - Estudos mostram 
que 80% das características que um 

Quatro fatores que toda empresa 
deveria saber para atender melhor

serviço de sua empresa. Os padrões 
de atendimento devem estar aí des-
critos, não dando margem para que 
cada funcionário atenda o cliente da 
forma que bem quiser. Será que as 
empresas se preocupam com isso?”, 
questiona.

 4) O “querer” atender depende da 
motivação recebida - Não adianta 
“ser” ou “saber” se ele não “quiser” 
prestar um bom atendimento. Mas, 
ao contrário do que pode parecer, 
o “querer atender” depende muito 
pouco da disposição do funcionário. 
Existe, claro, a manifestação de sua 
vontade, mas a experiência e os 
estudos têm demonstrado que essa 
disposição depende muito mais da 
maneira como o funcionário é tratado 
e o clima motivacional em que está 
inserido.

“Esse “querer” quase nada tem a ver 
com a vontade da pessoa, mas, sim, com 
o exercício da liderança que ela tem e com 
o ambiente de seu trabalho”, diz. Se você 
quer melhorar o serviço de atendimento 
da sua empresa, observe atentamente cada 
um desses 4 fatores aqui abordados, não 
diretamente sobre o atendimento, mas que 
são essenciais e decisivos para o alcance 
da satisfação do cliente.  

 
(*) - Professor da ESPM, é especialista em 

Atendimento ao Cliente da consultoria Mais Cliente. 
Atuou por mais de 20 anos nas áreas de vendas 

e marketing em empresas como Xerox, Kodak, 
Pantanal Linhas Aéreas, entre outras

(www.maiscliente.com.br).

funcionário deve ter para atender 
bem são de aspectos pessoais, como 
de personalidade e de educação fa-
miliar. São coisas que as empresas 
não podem determinar ou interferir 
e que, muitas vezes, passam desper-
cebidos na contratação. “Você pode 
oferecer um curso de Excel para os 
seus funcionários e provavelmente 
terá êxito, mas nada poderá fazer 
para ensinar uma pessoa a ser sim-
pática, amável e sorridente, se ela 
não reunir essas características”, 
completa o professor.

 3) Profi ssionais bem treinado atendem 
melhor - Agora sim! Se a pessoa 
precisa “ser”, como vimos no pri-
meiro item, ela também precisa 
“saber”. O treinamento aqui faz toda 
a diferença. Funcionários bem trei-
nados conseguem oferecer um bom 
atendimento, porque sabem dar as 
informações que os clientes solicitam 
e precisam.  “O funcionário precisa 
ser instruído sobre a fi losofi a de 
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segurança, na luta contra as 
ameaças e desafi os modernos”, 
disse Putin ao receber o líder 
chinês.

Para confi rmar seu discurso, 
Putin entregou a mais alta or-
dem do país para autoridades 
e civis, a Ordem de St. Andrew. 
“O prêmio mostra que a Rússia 
reconhece a sua especial contri-
buição para o desenvolvimento 
de uma completa parceria e 
cooperação estratégica entre os 
nossos países, bem como o re-
forço da amizade entre nossos 
dois povos”, disse o presidente 
russo segundo a agência Tass. 
Putin ainda destacou que “Xi 
Jinping sempre apoiou con-
sistentemente a cooperação 
entre Rússia e China, baseado 
na igualdade, confi ança mútua, 
abertura e respeito pelos inte-
resses de cada um” (ANSA).

Escol-Companhia Agrícola e Comercial
CNPJ n.º 61.403.036/0001-00 - NIRE n.º 35.300.025.229

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada no Dia 15/03/2017.
Aos 15/03/17, às 10hs, em sua sede na Avenida Dr.Chucri Zaidan, 80, 4.º andar, sala 02, Vila Cordeiro, reuniram-se
em AGE, em 1º convocação, os srs. acionistas representando a totalidade do Capital Social, segundo ficou constando
no Livro “Presença de Acionistas”. De conformidade com os Estatutos Sociais, instalou a Assembleia, o Antonio Vidal
Esteve, Diretor Presidente, e convidou a mim, José Carlos Zulques para secretário, ao que acedi. Inicialmente o Presi-
dente declarou que era regular o funcionamento desta assembleia, já que estavam presentes acionistas que represen-
tam a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas apostas no livro próprio, nos termos do artigo
124, § 4º da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 10.303/01, por isso que ficam dispensadas todas as formalidades de con-
vocação. Em seguida determinou-me o Presidente a leitura do item que compõem a ordem do dia da Assembleia Geral:
(i) reeleição dos membros da Diretoria. Procedida à votação, foram reeleitos, por unanimidade de votos, os seguintes
membros: José Antonio Esteve, norte americano, casado, empresário, RNE W336251-K, CPF/MF 006.545.158-91,
endereço na Rua Pirapetinga, 106, Chácara Flora, São Paulo, SP,  exercerá a função de Diretor Presidente; Anto-
nio Vidal Esteve, espanhol naturalizado norte americano, divorciado, analista de sistemas, RNE W062798-Y, CPF/
MF 053.841.748 -03, com endereço na Rua Vigário João de Pontes, 338, Chácara Flora, São Paulo, SP, exercerá a
função de Diretor Vice-Presidente; José Carlos Zulques, brasileiro, casado, advogado, RG 1.723.832 (SSP/SP),
CPF/MF 005.113.908-15, endereço na Rua Monte Alegre, 1285, apartamento 141, Perdizes, São Paulo/SP, exercerá a
função de Diretor; Jorge Esteve Jorge, espanhol, solteiro, empresário, RNE W013405-U e CPF/MF 042.791.688-73,
endereço na Avenida Senador Pinheiro Machado, 819, apartamento 191, José Menino, Santos/SP, exercerá a função
de Diretor e Carlos Manoel Mussato, brasileiro, divorciado, economista, RG 28.086.439-5, CPF/MF 259.979.348-37,
endereço na Rua Capitão Joseph Pereira Quevedo, 777, casa 04, Mercês, Curitiba, PR, que exercerá a função de
Diretor. Declaram, sob as penas da lei, os Diretores eleitos que não estão incursos e não foram condenados por
crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis, nos termos do artigo 1011, § 1.º do Código Civil. A Decla-
ração de Desimpedimento esta arquivada na sede da Companhia. Não havendo outras manifestações foi a sessão
suspensa para lavratura da presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secre-
tário da Mesa, acionistas presentes. São Paulo, 15/03/17. Acionistas Presentes: Esteve Irmãos S.A representa-
da por seus Diretores Antonio Vidal Esteve e Jorge Esteve Jorge e Antonio Vidal Esteve. Declaro que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Sociedade. Presidente da Mesa-Antonio Vidal Esteve; Secretário da
Mesa-José Carlos Zulques. JUCESP nº 266.467/17-9 em 14/06/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Vancris Investimentos S.A.
CNPJ nº 02.147.127/0001-63 -NIRE nº 35.300.151.178

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 24/05/2017, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente -
Mercedes de Arruda Botelho Simonsen; Secretária - Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Convocação e Publicação: Dispensada.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativa ao exercício social
encerrado em 31/12/2016, estão dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/76, com nova
redação dada pela Lei 10.194/2001; (ii) Em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício de 2016, não houve
distribuição de dividendos e constituição de reserva legal; e (iii) Reeleitas para compor a Diretoria: Mercedes de Arruda Botelho
Simonsen, RG 5.906.121 SSP/SP, CPF/MF 013.304.068-26, para o cargo de Diretora Presidente, Vanessa de Arruda Botelho
Simonsen, RG 43.626.019-0 SSP/SP, CPF/MF 215.201.188-05, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, as quais exercerão
seus mandatos até a AGO a realizar-se em 2020. As Diretoras, ora reeleitas, declaram que não estão incursos em qualquer
penalidade prevista em lei que os impeça de exercerem suas funções na companhia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e
assinada por todos os presentes. Data: SP, 24/05/2017. Mesa: (aa) Presidente-Mercedes de Arruda Botelho Simonsen; Secretária-
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Acionistas Presentes: (aa) Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda
Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Presidente - Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Secretária
- Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. JUCESP nº 280.834/17-2 em 20/06/2017. Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

VARIMEX S.A.
CNPJ n.º 62.916.317/0001-20 -NIRE n.º 35.300.128.460

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada no Dia 04/04/17
Aos 04/04/17, às 10 hs, em sua sede, Rua Pasadena,104, área 3, Condomínio Industrial São José, Cotia, SP, reuni-
ram-se, em 1º convocação, os Membros do Conselho de Administração de Varimex S.A, assumiu a presidência da reu-
nião o José Carlos Zulques que declarou instalada a sessão, em face da totalidade dos Conselheiros, conforme se
verifica pelas assinaturas no livro de presença. Após a instalação, convidou o Marcos de Lamare Paula para atuar como
Secretário. Em seguida, o Presidente informou que a pauta da reunião compunha-se do seguinte assunto: (i) destitui-
ção dos Diretores (ii) eleger os novos membros da Diretoria. Com relação ao 1º item da ordem do dia, posta a
matéria em votação, foi aprovada, por unanimidade de votos a destituição: a) Diretor Superintendente, Xavier Richard
Marie Esteve, suíço, casado, administrador de empresas, RNE V 928451-B, CPF/MF 236.252.898-73, endereço na
Rua Pasadena, 104, Condomínio São José, Parque Industrial São José, Cotia/SP; b) Diretor Operacional, Marcelo
Figueiredo Bueno Brandão, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, RG 5.382.580-0 SSP/PR, CPF/MF 875.084.279-
04, endereço na Rua Ernani Belmiro Mazalli, 4, Cristo Rei, Curitiba/PR; c) Diretor Financeiro, Pedro Henrique Meirelles
Silva, brasileiro, casado, contador, RG 15.777.569-0/SSP-SP,  CPF/MF 049.807.858-24, endereço na Rua Jose Pereira
de Carvalho, 195, Jaguaré, São Paulo-SP, Prosseguindo, relativamente ao segundo item da ordem do dia, o Presidente
procedeu a Eleição novos membros da Diretoria, para o cargo de Diretor José Cavalcante Filho, brasileiro, casado,
advogado, RG 11.267.947 SP, CPF 007.151.988-23, endereço comercial, Avenida Dr. Chucri Zaidan, 80, Bloco C, 4º
andar, Sala 1, Vila Cordeiro, para o cargo de Diretor Carlos Manoel Mussato, brasileiro, divorciado, economista, RG
28.086.439-5, CPF /MF 259.979.348-37, endereço na Rua Capitão Joseph Pereira Quevedo, 777, casa 04, Mercês,
Curitiba, Paraná, e José Carlos Zulques, brasileiro, casado, advogado, RG 1.723.832 (SSP/SP), CPF/MF
005.113.908-15, endereço na Rua Monte Alegre, 1285, apartamento 141, Perdizes, São Paulo, SP. O mandato dos
novos Diretores tem duração de 1 ano, com início em 04/04/17, quando tomarão posse, estendendo-se até a
investidura dos novos Diretores. Declaram, sob as penas da lei, os diretores eleitos que não estão incursos e não
foram condenados por crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis, nos termos do artigo 1011, § 1.º
do Código Civil. A Declaração de Desimpedimento esta arquivada na sede da Companhia Concedida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada, conforme foi assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Conselheiros Presentes: Antonio Vidal Esteve, José Carlos Zulques e Jose Antonio Esteve. Marcos de
Lamare Paula - Secretário da Mesa. JUCESP nº 266.465/17-1 em 14/06/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VITALE PREDIAL S/A
CNPJ/MF nº 02.216.366/0001-28

Assembléia Geral Ordinária - Convocação dos Acionistas
Em 25/07/17, às 14hs, Rua França Pinto,42-A, São Paulo/SP, para aprovarem:
a) Demonstrações Financeiras e Contas da Diretoria; b) Destinação do Lucro
do exercício findo em 31/12/16; c) Outros Assuntos.             (05, 06 e 07/07)

Os pedidos de falência caí-
ram 12,4% no acumulado se-
mestral em relação ao mesmo 
período de 2016, segundo da-
dos com abrangência nacional 
da Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédi-
to). Mantida a base de compa-
ração, as falências decretadas 
caíram 8,2%, enquanto para os 
pedidos de recuperação judi-
cial e recuperações judiciais 
deferidas1 foram observadas 
quedas de 26,3% e 24,0%, 
respectivamente.  

Seguindo a tendência espe-
rada pela Boa Vista SCPC, os 
indicadores seguiram recuan-
do, quando observados pelos 
valores acumulados em 12 
meses. Passado o período de 
intensa retração da atividade 

econômica, redução do consu-
mo, restrição e encarecimento 
do crédito, entre outros fatores, 
as empresas passam agora a 
esboçar sinais mais sólidos dos 
indicadores de solvência, fato 
que deverá continuar, caso con-
fi rmado o cenário econômico 
mais benigno esperado pelo 
mercado.

As pequenas empresas re-
presentam cerca de 86% dos 
pedidos de falências e 90% 
das falências decretadas. Tanto 
nos pedidos de recuperação 
judicial como nas recuperações 
judiciais deferidas, as pequenas 
empresas também correspon-
dem ao maior percentual, 90% 
e 91%, da totalidade de casos, 
respectivamente (Boa Vista 
SPC).

Pedidos de falência caem 
12,4% no 1º semestre

O ex-presidente Lula disse 
ontem (4), em depoimento 
à Justiça Federal, que não 
tinha conhecimento sobre 
a suposta influência do 
ex-deputado federal Edu-
ardo Cunha na liberação 
de recursos do Fundo de 
Investimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FI-FGTS). Lula foi ar-
rolado como testemunha de 
defesa de Cunha, que é réu 
no processo sob acusação de 
recebimento de propina de 
empresas interessadas em 
recursos do fundo. 

O depoimento do ex-pre-
sidente foi prestado por 
meio de videoconferência 
na sede da Justiça Federal 
em São Bernardo do Campo. 
O processo tramita na 10ª 
Vara Federal em Brasília. 
Em um depoimento que du-
rou menos de dez minutos, 
o ex-presidente respondeu 

a perguntas feitas pelo ad-
vogado de Cunha e também 
disse que nunca recebeu 
pedido do presidente Mi-
chel Temer para nomear o 
ministro Secretaria-Geral da 
Presidência, Moreira Franco, 
para a vice-presidência de 
Fundos e Loterias da Caixa, 
cargo ocupado por Moreira 
em 2010, quando Lula estava 
na Presidência da República. 

Segundo Lula, a nomeação 
foi uma indicação da bancada 
do PMDB. De acordo com o 
MPF, o ex-vice-presidente 
de Fundos de Governo e 
Loterias da Caixa, Fábio 
Cleto, disse, em depoimento 
de delação premiada, que 
Eduardo Cunha recebia 80% 
da propina arrecadada entre 
empresas interessadas na 
liberação de verbas do FI-
FGTS. Cunha está preso na 
Superintendência da PF em 
Curitiba (ABr).

Lula não sabia sobre 
suposta infl uência

de Cunha no FI-FGTS



Alan Turing (1912 - 

1954), foi um cientista 

inglês que se destacou nos 

campos da matemática, 

criptoanálise e 

computação

Nessa última área seus 
trabalhos foram tão im-
portantes que muitos o 

consideram o pai da ciência da 
computação e da inteligência 
artifi cial, tecnologias que estão 
dando o tom à nossa vida diária.

Durante a Segunda Guerra 
Mundial, Turing chefi ou uma 
equipe que buscava decifrar 
mensagens codifi cadas expedi-
das pelas forças armadas alemãs; 
com esse trabalho, muito con-
tribuiu para o desenvolvimento 
do computador Colossus, que 
ajudou os aliados a quebrar os 
códigos gerados pela máquina 
Enigma, que era extensivamente 
utilizada pelos alemães para 
criptografar suas mensagens, e 
que era por estes considerada 
inviolável. 

Essa quebra foi muito im-
portante para a vitória Aliada 
naquele confl ito, após o qual 
Turing continuou trabalhando 
nas áreas de computação e quí-
mica. O Colussus foi um passo 
importante para a criação dos 
atuais computadores.

Turing era um atleta, um 
maratonista: seu melhor tempo 
foi apenas onze minutos maior 
que o do vencedor dessa prova 
nas Olimpíadas de 1948; nesse 
mesmo ano venceu uma prova 
tipo cross-country, chegando à 
frente do ganhador da medalha 
de prata naqueles Jogos.

O fi m da vida de Turing foi 
trágico: homossexual, em uma 
época que isso era crime no 
Reino Unido, foi processado 
e condenado em 1952. Como 
alternativa à prisão, aceitou 
passar pelo que era chamado 
“castração clínica”, processo que 
previa a aplicação de hormônios 
femininos aos condenados.

Turing parece não ter supor-
tado as pressões que sofreu: 
em 1954, poucas semanas antes 
de completar 42 anos, teria se 
suicidado (o que nunca foi plena-
mente comprovado), comendo 
uma maçã que envenenara com 
cianeto.

Somente em 2009 o governo 
inglês fez um pedido formal de 
desculpas pelo tratamento que 
deu a Turing, reconhecendo sua 
importância para o esforço de 
guerra e para o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia. 

(*) - É doutor em Ciências e professor 
da Faculdade de Computação 
e Informática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Desvendando Alan Turing, o 
pai da ciência da computação

Vivaldo José Breternitz (*)
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/02/1998, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Jurandi Andrade Oliveira de Jesus e de Edinalia Teixeira 
dos Santos. A pretendente.: LARISSA DA SILVA, natural de Santo André, SP, nasc.: 
13/10/2000, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Maria de Fatima Ramos da Silva.

O pretendente.: MARCOS PEREIRA FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/12/1975, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Luiz Rodrigo Farias e de Berenice Pereira Farias. A pretendente.: 
EDGLEUMA BARBOSA SOBRINHO, natural de Solonopole, CE, nasc.: 08/04/1983, 
profi ssão: aux.expedicão, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Tomaz Sobrinho e de Francisca Barbosa Sobral.

O pretendente.: MARCEL ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 02/06/1983, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Roberto Ramos Soares e de Jaci Francisca de Oliveira Brito. 
A pretendente.: BRUNA STEFANIE SANT’ ANNA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/03/1988, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Maria da Penha Sant’ Anna.

O pretendente.: VINICIUS DOS SANTOS CARACA, natural de Arujá, SP, nasc.: 
29/04/1996, profi ssão: aj.geral, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Valter Caraca e de Rita de Cassia Santos Brito. A pretendente.: TALITA 
APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/05/1993, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Joel 
Gonçalves da Silva e de Regina Batista de Souza Silva.

O pretendente.: JOEL MEDEIROS, natural de Varzea, PB, nasc.: 10/05/1954, profi ssão: 
autônomo, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Inacio Es-
peridião de Medeiros e de Joana Edith de Medeiros. A pretendente.: MARIA TRINDADE 
GONÇALVES BRANDÃO, natural de presidente dutra, MA, nasc.: 27/05/1957, profi s-
são: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Albino 
Avelino Gonçalves e de Maria do Carmo Pereira da Silva.

O pretendente.: TIAGO GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1985, 
profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Zenilvo Gomes da Silva e de Maria Luiza Gomes da Silva. A pretendente.: TALITA 
ALVES BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/05/1991, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Oldenir Anjos Batista 
e de Ana Paula Alves Batista.

O pretendente.: DAVI OLIVEIRA DE QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/08/1965, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Adhemar de Queiroz e de Miriam Oliveira. A pretendente.: JOYCE CA-
BRAL CORDEIRO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 25/11/1981, profi ssão: diarista, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jonas Joaquim 
Cordeiro e de Isabel Cabral Cordeiro.

O pretendente.: EDSON RIBEIRO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/04/1969, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Mario Ribeiro da Silva e de Avelina dos Santos da Silva. A pretendente.: 
IVANILDA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Limoeiro de Anadia, AL, nasc.: 23/01/1976, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Domingos Eloi de Oliveira e de Julia Maria da Silva Oliveira.

O pretendente.: DANILO SERAFIM PEREIRA, natural de Senhor do Bonfi m, BA, nasc.: 
28/05/1986, profi ssão: operador de injetora, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Edinalva Serafi m Pereira. A pretendente.: TATIANE SILVA DE 
OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/11/1988, profi ssão: aj.produção, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manol Francisco de Oliveira 
e de Isabel Silva de Souza Oliveira.

O pretendente.: VALCI DE LIMA LINS FILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/08/1982, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Valci de Lima Lins e de Darci Araujo de Lima Lins. A pretendente.: MARTA 
FELIX NUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1989, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcos 
Barros Nunes e de Ivoneide Felix Nunes.

O pretendente.: JONATHAN PEREIRA SETUBAL ALVES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 09/01/1996, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Ermelino Matarazzo. fi lho de: Dilton Setubal Alves e de Zilmar Alves Pereira. A pre-
tendente.: ANTONIA HELOISA MAGALHÃES ARAUJO, natural de Belém, PA, nasc.: 
28/06/2001, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Raimundo Ednelson da Silva Araujo e de Maria Lucidalva Araujo Magalhães.

O pretendente.: ROBERTO CARLOS DE JESUS, natural de Arujá, SP, nasc.: 
26/07/1996, profi ssão: analista de t.i, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Edmilson Carlos de Jesus e de Josefa de Fatima Jesus. A pretendente.: 
JUANA PEREIRA VENTURA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/01/1994, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Braz Ventura dos Santos Neto e de Marcia Soares Pereira Ventura.

O pretendente.: FLAVIO OLIVEIRA GENTIL, natural de Porto Ferreira, SP, nasc.: 
15/09/1969, profi ssão: engenheiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Francisco Gentil Filho e de Teresa Oliveira Gentil. A pretendente.: 
SIMONE APARECIDA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/08/1974, profi s-
são: enfermeira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Size Gonçalves de Souza e de Cecilia Maria Toratti de Souza.

O pretendente.: RAFAEL DONIZETI FERNANDES DOS SANTOS, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 07/12/1991, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Maria do Carmo Fernandes dos Santos. A pretendente.: PA-
MELA ANDRADE FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1987, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Itaquera. fi lha de: 
José Ferreira da Silva e de Matildes Dantas de Andrade.

O pretendente.: ALAN HENRIQUE BARBOSA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
20/11/1987, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Barbosa e de Milta Antunes Barbosa. A pretendente.: SUELLEN 
MORAES DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/11/1988, profi ssão: professo-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julião Ferreira de 
Brito e de Lucelia Moraes Brito.

O pretendente.: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Recife, 
PE, nasc.: 20/07/1993, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Bartolomeu Batista dos Santos e de Benedita Oliveira da Silva. 
A pretendente.: PRISCILA VALENTIM DA SILVA SOARES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/06/1980, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: viúva, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Joel Inacio da Silva e de Terezinha de Fatima Valentim da Silva.

O pretendente.: EDISON OLIVER, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/08/1951, pro-
fi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Oliver Filho e de Celeste Andrello Oliver. A pretendente.: MARIA ELENA DOS 
SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/03/1951, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Vergilio José dos Santos 
e de Maria Izabel de Souza.

O pretendente.: DIEGO FAGNER DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/03/1990, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Maria Aparecida Santos da Silva. A pretendente.: THAIS APARECI-
DA DA SILVA DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/08/1992, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Djalma 
da Silva Dias e de Irene da Silva.

O pretendente.: ROBERTO BEZERRA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
08/12/1979, profi ssão: arrumador de cargas, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Bezerra da Silva e de Josefa Teresa da Silva. A pre-
tendente.: AMANDA DE OLIVEIRA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/11/1985, 
profi ssão: gerente comercial, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Aguinaldo de Oliveira Silva e de Janete Alves de Almeida Silva.

O pretendente.: CARLOS NOVAIS, natural de Piata, BA, nasc.: 08/09/1966, profi ssão: 
aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Guarulhos - SP. fi lho 
de: Augusto Novais e de Inacia Nascimento Silva. A pretendente.: RAQUEL DA SILVA 
COSTA, natural de Antonio Gonçalves, BA, nasc.: 20/06/1980, profi ssão: cantora, es-
tado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Dionisio Apolonio 
Costa e de Aneizia da Silva Costa.

O pretendente.: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
04/04/1986, profi ssão: seguranca, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Luiz Rodrigues de Oliveira e de Silvani Lesser. A pretendente.: FA-
BIANA DA SILVA FIGUEIREDO, natural de Niteroi, RJ, nasc.: 19/08/1992, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio 
Figueiredo e de Marli Francisco da Silva Figueiredo.

O pretendente.: TIAGO DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/05/1986, profi ssão: supervisor de tesouraria, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Mario da Silva e de Ana Celia dos Santos Sil-
va. A pretendente.: ANDREIA APARECIDA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/05/1991, profi ssão: vendedora interna, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Osasco - SP. fi lha de: Geraldo Celio Rocha e de Maria Luiza Aparecida Rocha.

O pretendente.: DAVID ALLISSON DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/10/1979, profi ssão: economista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Aurenio Alves de Oliveira e de Izilda Aparecida Fonseca de Oliveira. 
A pretendente.: ANDRESSA APARECIDA DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 13/12/1987, profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP. fi lha de: Domingos Aparecido de Almeida e de Dilma Ferreira da 
Cruz de Almeida.

O pretendente.: EDIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, natural de Gandu, BA, nasc.: 
18/05/1973, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Manoel Sebastião dos Santos e de Antonia dos Santos. A pretendente.: 
VERONICA JESUS SANTANA, natural de Tucano, BA, nasc.: 09/01/1987, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Alberto Jesus Santana e de Felipa Maria de Jesus.

O pretendente.: RAFAEL MARTINS DE CARVALHO, natural de Cornelio Procopio, PR, 
nasc.: 03/10/1957, profi ssão: taxista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Gerozino Martins de Carvalho e de Maria Angelina de Jesus. 
A pretendente.: ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/10/1978, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Sebastião Virgulino da Silva e de Jandira de Lima Silva.

O pretendente.: HELBERT IGNACIO DA SILVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/02/1994, profi ssão: auxiliar de cpd, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Mauricio Aparecido da Silveira e de Eliane Ignacio da Silveira. A 
pretendente.: JULIANA AMARAL DE CARVALHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/09/1991, profi ssão: operadora de loja, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Getulio Alves de Carvalho e de Raquel Francisca do Amaral.

O pretendente.: SIDICLEY FARIAS COUTO, natural de São José de Ribamar, MA, 
nasc.: 16/02/1978, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Raimundo Ferreira Couto e de Lucimar Agostinha Farias. 
A pretendente.: MARIA VILMA SOARES DA SILVA, natural de São Luis, MA, nasc.: 
15/04/1971, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Alves da Silva e de Maria Soares da Silva.

O pretendente.: ISRAEL DANTAS MACEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/12/1968, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Francisco Dantas Macedo e de Doneza Carlos de Macedo. A preten-
dente.: DALVA ALVES DA COSTA, natural de Paulo Afonso, BA, nasc.: 28/05/1971, 
profi ssão: copeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Livino da Costa e de Hosana Alves da Costa.

O pretendente.: JOSIAS PEREIRA GOMES, natural de Salvador, BA, nasc.: 10/10/1974, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: José Nogueira Gomes e de Edvaldina Rosa Pereira Gomes. A pretendente.: 
TANIA MARA CAMPOS, natural de Boa Esperança, PR, nasc.: 05/04/1973, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Geraldo Campos e de Jani Barbosa Campos.

O pretendente.: EVAIR PEREIRA DE CARVALHO, natural de Paulistana, PI, nasc.: 
20/07/1995, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Edmundo José de Carvalho e de Iracema de Sousa Pereira. A preten-
dente.: LUANA MARIA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/12/1999, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Nivaldo José da Silva e de Ana Maria Silva.

O pretendente.: CAIO LUIZ DE SOUZA VASCONCELOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/11/1989, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Luiz de Vasconcelos e de Soraia de Souza Vascon-
celos. A pretendente.: CARINA CLARO NATARELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/10/1988, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, residente e domiciliada na Praia 
Grande - SP. fi lha de: Mario Albano Natarelli e de Nilce Bueno Claro Natarelli.

O pretendente: MARCIO AUGUSTO BORRI, estado civil divorciado, profi ssão projetista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elsio Borri e de Neide Gomes Borri. A pretendente: CARINA 
VOLTOLINI DI CONDI, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em Pereira 
Barreto - SP, no dia 10/06/1983, residente e domiciliada em Sud Mennucci - SP, fi lha de 
Augusto Di Condi e de Eunice Voltolini Di Condi.

O pretendente: THIAGO DA SILVA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão botuneiro, 
nascido em Rio do Antonio - BA, no dia 08/06/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edigar Silva Mendes e de Elisabeth Brito da Silva. A 
pretendente: ROSMERY FLORES MAMANI,  nacionalidade boliviana, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida na Bolivia, no dia 12/01/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicolas Flores e de Nicolasa Mamani.

O pretendente: HERBERT LIMA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Clevelândia - PR, no dia 16/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antunes Moreira e de Jucimara Aparecida Lima Moreira. 
A pretendente: PRISCILA AMADO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 28/12/1984, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Amado dos Santos e de Maria Cristina Gomes de 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: RENÊ RODRIGUES DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Condeúba - BA, no dia 11/11/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Moura e de Almerinda Mendes da Silva. A 
pretendente: MARIZETE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Condeúba - BA, no dia 13/12/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Otaviana Maria de Jesus.

O pretendente: MARCELO MONFARDINI, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1990, residente e domiciliado na 
Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Monfardini e de Clelia Martins Monfardini. A 
pretendente: JAYANA DE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de sistemas, nascida em Madureira, Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/05/1988, residente e 
domiciliada no Jardim Esther, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Monte Cruz de Oliveira 
e de Janaina de Souza de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO TEODOSIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 12/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alfonso Teodosio e de Maria de Lourdes Araujo Teodosio. A pretendente: 
EDILENE DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde bucal, 
nascida em Salvador - BA, no dia 05/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edvaldino Conceição Pereira e de Agda de Souza Pereira.

O pretendente: PETERSON PINTO SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1982, residente e domiciliado nesta Capital - 
SP, fi lho de Wagner Sanches e de Marta Pinto. A pretendente: TATIANE BERNARDO 
PAULETTI, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
31/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Decio 
Pauletti Filho e de Maisa Carla Bernardo Pauletti.

O pretendente: EDUARDO CURVELO BARROS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logística, nascido em Bom Conselho - PE, no dia 17/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Ângela Curvelo Barros. A pretendente: 
ANA PAULA RAMOS DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 11/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Abrahão Araujo e de Maria Ramos da Silva.

O pretendente: ADILSON DE SOUZA BRANDÃO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/12/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Adilson de Souza Brandão e de Arlete Augusto Messias Brandão. A 
pretendente: CAROLINE JAQUIEL RAMOS, estado civil solteira, profi ssão consultora 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/12/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Santini Ramos e de Marly Jaquiel Ramos.

O pretendente: CÉSAR HENRIQUE GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Galvão e de Rosangela Nunes Lopes Galvão. A pre-
tendente: STEFANIE ABRUNHOSA FERRER, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Flávio Luís Piccolo Ferrer e de Kelly Cristina Abrunhosa Ferrer.

O pretendente: INACIO LIMA RICARDO, nacionalidade portuguêsa, estado civil solteiro, 
profi ssão aposentado, nascido em Portugal, no dia 01/04/1954, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Lima e de Albertina da Costa. A preten-
dente: IZABEL DALAQUA COÊLHO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Itambé - Marialva - PR, no dia 27/02/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Núncio Coêlho e de Ermelinda Dalaqua Coêlho.
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Segundo ele, o país é 
um pequeno mercado 
consumidor de carne 

in natura, e a liderança do 
Brasil no mercado global do 
produto não deve ser amea-
çada num cenário de oferta 
restrita em todo o planeta. 
O embargo foi anunciado 
no dia 22 de junho, devido 
a preocupações recorrentes 
sobre a segurança dos pro-
dutos destinados ao merca-
do daquele país. 

De acordo com Brandão, 
a venda de carne fresca 
para os Estados Unidos 
representa apenas 2% das 
exportações totais brasilei-
ras. Tradicionalmente, o país 
vende carne industrializada 
para o mercado norte-ame-
ricano, cujas exportações 
não foram afetadas. Apenas 
este ano, segundo o diretor 
do MDIC, o Brasil começou 
a exportar carne in natura 
para os Estados Unidos.

“A carne brasileira é aceita 
em mais de 160 países. A 
suspensão vai afetar vendas 
pontualmente para os Esta-

Os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da 

China, se reuniram em Moscou.

Carne: embargo dos EUA terá 
impacto mínimo nas exportações
A suspensão da compra de carne fresca brasileira pelos Estados Unidos deverá ter impacto mínimo 
nas exportações brasileiras, disse o diretor do Departamento de Apoio à Exportação do MDIC, 
Herlon Brandão

mês para negociar o fi m do 
embargo. Este ano, o Brasil 
exportou 3,1 milhões de 
toneladas de carnes frescas 
e industrializadas que ren-
deram US$ 6,9 bilhões. O 
valor exportado subiu 4,3% 
em relação aos US$ 6,6 bi-
lhões registrados no mesmo 
período do ano passado. A 
quantidade, no entanto, caiu 
6,5% na comparação com 
os 3,3 milhões de toneladas 
vendidas nos seis primeiros 
meses de 2016.

Em relação às carnes in 
natura, as exportações de 
carne suína saltaram 29% 
no primeiro semestre. As 
vendas de frango subiram 
7,3%, mas as de carne bovina 
caíram 2%. Esse recuo deve-
se ao Egito, terceiro maior 
comprador, que enfrenta 
uma crise cambial e está 
importando menos do resto 
do mundo. “Por causa de 
restrições cambiais, a ven-
da de carnes bovinas para 
lá caiu 56,8% no primeiro 
semestre”, explicou o diretor 
do ministério (ABr).

dos Unidos, que apenas este 
ano começaram a importar 
carne in natura do país, mas 
deve ter um impacto limitado 
no mercado como um todo”.

No primeiro semestre, 
o Brasil embarcou 14 mil 
toneladas de carne fresca 
para os Estados Unidos, 

que totalizaram US$ 59 
milhões. No ano passado, o 
país tinha vendido apenas 
US$ 121 milhões de carne in 
natura para os consumidores 
norte-americanos. Brandão 
destacou que uma missão 
do governo brasileiro irá 
aos Estados Unidos neste 
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Continua

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

DENIS ERIK PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de T.I., nascido 
em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A 146,FLS.63-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e um (29/06/1991), residente 
e domiciliado Avenida das Alamandas, 360, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonathas Pereira da Silva e de Ivete Satiro da Silva. 
RAQUEL FREITAS ZAMBONATTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-46,FLS.142-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (11/02/1993), residente e 
domiciliada Rua Toledo Castelanos, 213, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ademir Ruiz Zambonatto e de Paula de Queiroz Freitas Zambonatto.

FLAVIO ROBERTO SENA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/165.FLS.079V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (05/09/1974), 
residente e domiciliado Rua Biágio Marini, 35, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Juvenal Sena de Andrade e de Regina Helena Batista de Andrade. 
CLÁUDIA CRISTINA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/168.FLS.292-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e setenta e cinco (20/05/1975), 
residente e domiciliada Rua Gustavo Geley, 187, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Marques Pedro e de Aida Raimunda Isidoro Marques.

LUIZ ALBERTO CORREIA DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/11/1984), residente e domiciliado 
Rua Eternas Ondas, 16, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Brito e de Nancy de Souza Correia de Brito. 
TAIZ LIMA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-258,FLS.187V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e seis (28/08/1996), residente e 
domiciliada Rua Eternas Ondas, 16, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz de Jesus Santos e de Maria Helena 
Lima dos Santos.

JOSÉ WILLIAM FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-54,FLS.87 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (20/01/1987), residente e domiciliado 
Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 214, casa B, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Wilson Ferreira e de Maria Zilma Ferreira. KARINE 
OLIVEIRA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em 
Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV-A-113,FLS.185 2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, 
BA no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e oito (18/05/1998), residente 
e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 214, casa B, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo de Oliveira Araújo e de Cristiane 
Novaes Oliveira.

WELLINGTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente comercial II, 
nascido em Juquiá, neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.340-MIRACATU/SP), Juquiá, SP no 
dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (27/11/1987), residente 
e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 705, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudio Candido da Silva e de Celia Regina Padilha dos Santos. JÉSSICA 
FARIAS DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/106.FLS.178V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (04/07/1988), residente e domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 
705, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana Farias de Menezes.

GUSTAVO SURIAN FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão músico, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 239,FLS.115-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e três (27/04/1993), 
residente e domiciliado Rua Manuel Jorge Correa, 95, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Ferreira e de Ana Neide Surian Ferreira. AMANDA 
DE MELO ABA, estado civil solteira, profi ssão musicista, nascida em Subdistrito Santa 
Cecilia, nesta Capital (CN:LV-A 28,FLS.50V-SANTA CECILIA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de dezembro de mil novecentos e noventa e três (06/12/1993), residente e domiciliada 
Rua José Farias Moreira, 82, Vila Cruzeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Silvio 
Cesar Aba e de Rosemeire de Melo Aba.

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA RAZZANO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/476.FLS.238-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos 
e noventa e oito (16/01/1998), residente e domiciliado Rua Erva Galega, 386, casa 01, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Razzano e de Luciana 
Oliveira da Silva Razzano. STEPHANE MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/391.
FLS.123-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil 
e um (24/02/2001), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 712, bloco paraná, aparta-
mento 21, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lay Carneiro de Souza e 
de Marta Célia Ferreira Marques.

ANDERSON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de produção, 
nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV-A 113,FLS.343-LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e três (17/05/1983), residente 
e domiciliado Rua Martins Pais, 68, casa 01, Vila Laís, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Gilberto Pedro dos Santos e de Jercina da Silva Santos. LUCIANE DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-
-A-79,FLS.217-ERMELINO MATARAZZO/SP), Guarulhos, SP no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (10/03/1989), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 
757, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
da Silva e de Maria Helena da Silva.

LEANDRO ANICETO FEITOZA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/070.FLS.136-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três (04/08/1983), residente e domiciliado Rua São 
João das Duas Barras, 53, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Fernandes Feitoza e de Ivanilda Ana Aniceto. ROSANA TORRES, estado civil divorciada, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida em 2º Subdistrito de Santo André - Utinga, 
neste Estado, Santo André, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
(09/08/1980), residente e domiciliada Rua Arturo Faldi, 85, apartamento 53-A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Torres e 
de Marina Hisatomi Torres.

RODRIGO PEREIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (15/11/1985), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 488, bloco B, apartamento 
33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francis-
co Benedito de Lima e de Ana Maria da Silva Pereira de Lima. THAMIRES MENEZES 
ARAÚJO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e um (27/10/1991), 
residente e domiciliada Rua Nicanor Mendes, 72, bloco B, apartamento 32, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Correa Araújo 
e de Mariza Menezes da Silva.

EMERSON ROBERTO BERTÃO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público estadual, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos e setenta e sete (31/03/1977), residente e domi-
ciliado Rua Japaraná, 215, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de José Roberto Pereira da Silva e de Yolanda Bertão da Silva. ANDREIA DE FREITAS 
MUNIZ, estado civil solteira, profi ssão servidora pública estadual, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/145.FLS.206-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia 
treze de julho de mil novecentos e oitenta e dois (13/07/1982), residente e domiciliada 
Rua Puraquê, 351, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cezario Muniz 
e de Maria dos Anjos Moreira de Freitas Muniz.

MARCOS VINICIUS GAMA DIAS, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia três de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (03/04/1983), residente e domiciliado Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 1422, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Waldir de Souza Dias e de Maria do Socorro Dias. LUANA APARECIDA 
CAVALCANTE SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Subdis-
trito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A 140,FLS.446-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de junho de  mil novecentos e oitenta e sete (13/06/1987), 
residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1422, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ernandes Balbino dos Santos 
e de Magda Cavalcante da Silva Santos.

WILLIAM DA SILVA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-326,FLS.22-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (27/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 819, A, casa 02, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Coriolano de Moura e de Maria Aparecida da 
Silva. JAEL OLIVEIRA NERES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Teixeira de Freitas, Estado da Bahia (CN:LV-A-16,FLS.243V-TEIXEIRA DE FREITAS/
BA), Teixeira de Freitas, BA no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(02/05/1995), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula Coelho, 819, A, casa 
08, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Neres Rosa e de 
Elenil de Jesus Oliveira Rosa.

REGINALDO BARBOSA GAMA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV-A-10,FLS.37-2º DISTRITO DE ARAPIRA-
CA/AL), Arapiraca, AL no dia nove de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(09/10/1977), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 807, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Gama e de 
Margarida Barbosa dos Santos. MARIZA GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão encarregada de chec kaut, nascida em Virgem da Lapa, Estado 
de Minas Gerais (CN:LV-A-13,FLS.99-VIRGEM DA LAPA/MG), Virgem da Lapa, MG 
no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e nove (28/11/1979), 
residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 807, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clarindo Gomes dos Santos e de 
Ana Gonçalves dos Santos.

MIGUEL FERNANDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de ma-
nutenção, nascido em Itumbiara, Estado de Goiás (CN:LV.A/005.FLS.144-ITUMBIARA/
GO), Itumbiara, GO no dia seis de outubro de mil novecentos e sessenta e nove 
(06/10/1969), residente e domiciliado Rua Alexandre Davidenko, 1129, bloco 02, 
apartamento 33, Conjunto Habitacional Barro Branco II, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Fernandes de Lima e de Irene Justina de Souza. MARIA REGINA 
CAMARA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão montadora eletrônica, nascida 
em Cotegipe, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.098-COTEGIPE/BA), Cotegipe, 
BA no dia seis de março de mil novecentos e setenta e três (06/03/1973), residente 
e domiciliada Rua Fascinação, 278, bloco 06, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Barbosa de Souza e de 
Estêva Camara de Souza.

AFONSO MARQUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão guincheiro, 
nascido em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais (CN:LV A-18,FLS.259-BARROSO/
MG), São João Del Rei, MG no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (18/12/1968), residente e domiciliado Rua Moiporá, 152, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista do Nascimento e de Ilza Marques. 
CLAUDIA AURELIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV-A 02,FLS.124V-2º DISTRITO DE DUQUE 
DE CAXIAS/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia nove de outubro de mil novecentos e setenta e 
quatro (09/10/1974), residente e domiciliada Rua Moiporá, 152, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Olinda Aurelio dos Santos.

DOUGLAS MISSIAS DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e se-
tenta e nove (06/08/1979), residente e domiciliado Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 
155, casa A, Parque Guarani, neste Distyrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Antonio 
de Paula e de Madalena Missias de Paula. ZULEIDE GOMES FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/252.
FLS.073-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito (28/10/1988), residente e domiciliada Rua Rodolpho 
Barbosa de Castro, 155, casa A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Inacio Camilo Ferreira e de Deusdete Gomes Batinga Ferreira.

BRUNO DE MELO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão executivo de vendas, nascido 
em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e oitenta (14/09/1980), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 
1923, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Moreira e 
de Ilda de Melo Moreira. CLARISSA APARECIDA CAVALHEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão executiva de vendas, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (01/09/1982), 
residente e domiciliada Avenida José Antonio Zeraibe, 88, bloco A, apartamento 61, Jardim 
Bom Clima, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Licio Martin Cavalheiro e 
de Maria Aparecida Batista Barboza Cavalheiro. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

LUIZ VICENTE DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vídeo, 
nascido em Campinas, neste Estado (CN:LV-A 260,FLS.28-1º SUBDISTRITO DE CAM-
PINAS/SP), Campinas, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (23/08/1991), residente e domiciliado Rua Raimundo Gonçalves Ferreira, 236, casa 
02, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Vieira dos Santos e de 
Elza Teixeira de Sousa Santos. MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de vendas, nascida em Ponto Novo, Estado da Bahia (CN:LV-A-
-10,FLS.238 PONTO NOVO/BA), Ponto Novo, BA no dia vinte e oito de setembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (28/09/1994), residente e domiciliada Rua Raimundo 
Gonçalves Ferreira, 236, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Orlando Matos dos Santos e de Rosana Barbosa Almeida.

THIAGO ALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Diadema, neste Estado (CN:LV.A/215.FLS.289-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte 
e nove de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (29/11/1994), residente e 
domiciliado Rua Noventa e Sete, 349, casa 01, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto de Souza Fernandes e de Roseane Alves de Andrade. TAINARA 
SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.197-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e quatro (19/07/1994), residente 
e domiciliada Rua Flor da Redenção, 243, Vila Jacuí, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Edivaldo Soares do Nascimento e de Maria Aparecida dos Santos.

JEFFERSON CARDOSO MARTINS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/111.FLS.148V ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (23/02/1989), 
residente e domiciliado Rua Adelino Polesi, 116, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Reinaldo Martins da Conceição e de Rosalina Cardoso da Conceição. MÍDIAN 
SOLANGE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.162V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (26/02/1987), 
residente e domiciliada Rua Adelino Polesi, 116, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Pereira e de Leide Marlene da Silva Pereira.

ANDRÉ MONTEIRO ALVES BALDOINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-080,FLS.265-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e oitenta e cinco (27/03/1985), residente e domiciliado 
Rua Rio das Contas, 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves 
Baldoino Filho e de Noraney Gomes Monteiro. MARIA HELENA GOMES MARTINS, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV-A 28,FLS.92-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e três (22/09/1983), residente e 
domiciliada Rua Rio das Contas, 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rosa das Graças Gomes Martins.

ANTONIO RODRIGUES BISPO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Diadema, neste Estado, Didema, SP no dia treze de junho de mil novecentos e 
sessenta e sete (13/06/1967), residente e domiciliado Rua Vidual, 184, Americanópolis, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Humberto Bispo e de Laura Rodrigues Bispo. 
LUCIANI GRIMALDE ANTONIO, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em 
Distrito de Jafa, Município de Garça, neste Estado, Garça, SP no dia quatorze de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e três (14/01/1963), residente e domiciliada Rua Serra 
do Caxambu, 102, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bernardino 
Grimalde e de Nilza Maria do Carmo Grimalde.

ANTONIO EVANGELISTA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão conferente, nascido 
em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Bom Jesus da Lapa, BA no dia oito de maio de 
mil novecentos e cinquenta e oito (08/05/1958), residente e domiciliado Rua Luís Delpi, 
144, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samoel Pereira Gomes 
e de Paula Evangelista Gomes. TÂNIA MARINA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-82,FLS.146-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e sessenta (26/09/1960), 
residente e domiciliada Rua Luís Delpi, 144, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Garcia e de Amelia Furtado Garcia.

RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão securitário, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.002V-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/06/1989), residente e domiciliado Rua Baltazar da Silva, 210, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Serafi m dos Santos e de Maria 
Oliveira dos Santos. SUZANA CRISTINA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/205.FLS.119-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (19/06/1989), residente e domiciliada Rua Lincoln Junqueira, 25, Jardim 
São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pedro de Santana Neto e de 
Maria Alice Ferraz de Santana.

AGINALDO RAIMUNDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, nascido em 
Glória, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.003 MACURURÉ/BA), Glória, BA no dia vinte 
e quatro de maio de mil novecentos e setenta e sete (24/05/1977), residente e domiciliado 
Rua Benjoeiro, 05, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo 
Francisco da Silva e de Jacinta Alves da Silva. EDNEIA FRANCISCA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Dracena, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.224-
-TUCURUVI/SP), Dracena, SP no dia dois de julho de mil novecentos e sessenta e dois 
(02/07/1962), residente e domiciliada Rua Benjoeiro, 05, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Odair Francisco da Silva e de Adelina Fresca da Silva.

FELIPE DA SILVA SALES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/073,FLS.297 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (25/12/1990), residente e domiciliado Rua 
Batalha de Catalão, 437, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lauro 
de Sales e de Natalice da Silva Sales. THAIS SANTOS ARRAES LUSTOSA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/216,FLS.131V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/12/1994), residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 69, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Arraes Lustosa e de Marilu de Souza Santos Lustosa.

GABRIEL GALHARDO FAJARDO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico de 
recursos audiovisuais, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/100,FLS.18V-ALTO 
DA MOOCA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (27/12/1991), residente e domiciliado Avenida Engenheiro Pinto Martins, 
601, Vila Rica, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Laudo Jorge Barbosa Fajardo e de 
Eliana Galhardo Fajardo. RAYSSA KULLIAN MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
cientista de dados, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/139,FLS.294V-ITAQUERA-SP), 
São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e um (08/03/1991), 
residente e domiciliada Rua Eduardo Salamonde, 46, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Giusepe Martins e de Regiani Kullian Martins.

JEFFERSON DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão supervisor comercial, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A-40,FLS.146Vº-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de março de mil novecentos e oitenta e cinco (13/03/1985), residente e domiciliado 
Rua Porto Amazonas, 667, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuel Duarte 
e de Osmarina de Lourdes Amancio Duarte. PATRICIA APARECIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A-40,FLS.113-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), residente e domiciliada Rua José 
Francisco dos Santos, 632, fundos, Jardim Tietê, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Osmar Santos da Silva e de Maria Aparecida Oliveira da Silva.

LEONARDO RIBEIRO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão encarregado de produção, 
nascido em Monte Santo, Estado da Bahia, Monte Santo, BA no dia vinte e seis de outu-
bro de mil novecentos e setenta e oito (26/10/1978), residente e domiciliado Rua Antão 
Leme da Silva, 75, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Ribeiro 
Rodrigues e de Maria Isaura de Abreu Rodrigues. PRISCILA FERNANDA PETERSEN, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/09/1988), residente e 
domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 75, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juvenal José Tadeu Petersen e de Marcia Regina da Silva Petersen.

GUILHERME MUZA MALDONADO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/099,FLS.127-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de dezembro de mil novecentos e noventa e um (03/12/1991), residente e domiciliado 
Rua Eponina Viana Credidio, 23, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Vladimir Maldonado e de Patricia Muza Maldonado. KATHLEEN RODRIGUES 
LUSTOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida em Diadema, 
neste Estado, (CN:LV.A/253,FLS.189F-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e noventa e sete (14/05/1997), residente e domiciliada Rua 
Eponina Viana Credidio, 23, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Antonio de Oliveira Lustosa e de Katia Augusta Rodrigues.

WILLIAN MARCANDALLI FREITAS, estado civil divorciado, profi ssão entregador mo-
torizado, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil 
novecentos e setenta e nove (13/08/1979), residente e domiciliado Rua Antônio João de 
Medeiros, 168, Itaim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Vianna de 
Freitas e de Elisabete Marcandalli Freitas. DANIELLE GOMES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/113.FLS.004V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e nove (08/04/1989), 
residente e domiciliada Rua Luiz de Almeida Fernandes, 535, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues dos Santos e de Isabel Cristina Gomes dos Santos.

NELSON SILVA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de planejamento de 
trafego SR, nascido em Guarulhos, neste Estado, (CN:LV.A/408,FLS.172-GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (06/01/1988), 
residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 116, bloco 08, apartamento 22, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Luiz Dantas 
Marques e de Zélia Silva Marques. CARINE SALES ARAUJO, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista bancária, nascida em Carapicuiba, neste Estado, (CN:LV.A/126,FLS.235 
CARAPICUIBA/SP), Carapicuiba, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa (14/09/1990), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 116, bloco 08, aparta-
mento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Roberto Medeiros de Araujo e de Madalena Batista Sales.

ROBSON APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-02,FLS.96V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (12/11/1975), residente e 
domiciliado Rua Facheiro Preto, 54, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Tavares da Silva Filho e de Irma da Silva. KELLI LUCAS DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capi-
tal (CN:LV-A 74,FLS.30-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (04/06/1981), residente e domiciliada Rua Facheiro Preto, 54, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eriovaldo de Oliveira e de Maria 
de Lourdes Lucas de Oliveira.

MARCOS ROGERIO CLIMA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/31,FLS.58-CERQUEIRA 
CÉSAR-SP), São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e 
seis (15/11/1976), residente e domiciliado Rua Manuel Jorge Correa, 99, Jardim Itape-
mirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Clima e de Devanir da Silva Clima. 
KATIA ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão compradora, nascida em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/18,FLS.125V-MOOCA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e oitenta (21/06/1980), residente e domiciliada Rua Argélia, 
68, Jardim Marília, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Alves de Almeida e de 
Maria Lopes dos Reis Almeida.

ANDRÉ LEMES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-103,FLS.99Vº BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (11/02/1991), residente 
e domiciliado Rua Inscrição, 09, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Elton Ferreira Filho e de Luciane Lemes Ferreira. BRUNA XIMENEZ LEAL, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A-66,FLS.07Vº-
-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/03/1989), residente e domiciliada Rua Orlando Silva, 32, Conjunto Habitacional Padre 
José de Anchieta, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Domingos Leal e de 
Janete de Souza Ximenez Leal.

SANDRO FREITAS PALOMO, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-47,FLS.184-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e um de junho de mil novecentos e oitenta e seis (21/06/1986), residente e domiciliado 
Rua Waldemar Mancini, 458, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo 
Palomo Perez e de Maria da Conceição dos Santos Freitas Palomo. NATALIA ALVES 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital (CN:LV-A-164,FLS.162V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (27/12/1988), residente e domiciliada 
Rua Waldemar Mancini, 458, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar 
de Sousa e de Francisca Alves de Sousa.

MAICK WILLIAM ALMEIDA SUEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.065-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (06/12/1982), 
residente e domiciliado Rua Toreiros, 200, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Monica Almeida Sueiro. TALITA SALES CARDOSO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/091.
FLS.010V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (29/01/1989), residente e domiciliada Rua Toreiros, 200, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Cardoso e de Roseli 
Aparecida Sales Cardoso.

DIEGO DOS SANTOS MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Marabá, Estado do Pará (CN:LV.A/64,FLS.13-2º OFICIO DE MARABÁ-PA), Marabá, 
PA no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (09/01/1989), residente e 
domiciliado Rua Gato Cinzento, 999, bloco 04, apartamento 506, Vila Urupês, Suzano, 
neste Estado, Suzano, SP, fi lho de Carmem Lucia dos Santos Macedo. JESSICA PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/357,FLS.44 CERQUEIRA CÉSAR-SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três (14/01/1993), residente e domiciliada Rua Uacari, 
346, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Felix Gomes da Silva e de Vilma Gomes Pereira.

MARCOS ROBERTO BEZERRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão funileiro 
automotivo, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/021.FLS.208-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(27/08/1983), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 178, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Luiz Bezerra de Carvalho e 
de Venina de Fátima Cosendey. ROBERTA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de depastamento pessoal, nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.091V-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e três (28/10/1983), residente e 
domiciliada Rua Facheiro Preto, 480, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Manoel da Silva e de Veralucia de Andrade Silva.

JEZREEL VIEIRA DE JESUS ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
sushiman, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.149V-
-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa 
e sete (10/03/1997), residente e domiciliado Rua dos Têxteis, 3051, apartamento 12-A, 
Chácara Santa Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Orlando de Albu-
querque e de Suzi Vieira de Jesus Albuquerque. PAMELLA DAIANE SOUSA LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/313.
FLS.141-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e noventa e oito (22/06/1998), residente e domiciliada Rua Surucuás, 323, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pollion César Lopes de 
Oliveira e de Maria das Neves de Sousa Lopes.

ALLISON DE SIQUEIRA BESERRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.196-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/11/1987), 
residente e domiciliado Rua Mateus Soares, 152, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Souza e de Vanda de Siqueira Beserra Souza. PA-
MELA PAOLA DE OLIVEIRA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.271V-ACLIMAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa (16/03/1990), residente 
e domiciliada Avenida Itália, 119, Jardim das Nações, Guarulhos, neste Estado, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edson Ramos dos Santos e de Mônica Marcondes de Oliveira Santos.

RODRIGO COVATTI ROSSETTO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/077.FLS.104V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/09/1984), residente e domiciliado 
Rua Francisco Lucena, 351, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
José Rossetto e de Eunice Covatti Rossetto. TATIANE OLIMPIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/105.FLS.162V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (12/03/1987), residente e domiciliada Rua Francisco Lucena, 
247, A, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcimar Geraldo da 
Silva e de Edimilda Maria Pinto da Silva.

JAIR BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista executivo, nascido 
em Cavaleiro, Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, Jaboatão, PE no dia três 
de março de mil novecentos e setenta e oito (03/03/1978), residente e domiciliado Rua 
Benito Silveira, 135, Jardim Sapopemba, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Otavio 
Bezerra da Silva e de Maria de Lourdes Bezerra da Silva. GABRIELA DE OLIVEIRA 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de folha de pagamento, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-113,FLS.64 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), residente e domiciliada Rua Charrua 
Orestes, 35, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Martins de 
Souza e de Sandra Aparecida de Oliveira Souza.

RICARDO LIMA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.002-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e setenta e nove (29/10/1979), 
residente e domiciliado Rua Nossa Senhora das Candeias, 717, casa 02, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Zacarias de Oliveira e de Maria 
Lima de Oliveira. ROSELINE INARA ARAUJO CORRÊA, estado civil divorciada, profi s-
são do lar, nascida em São Luís, Estado do Maranhão, São Luís, MA no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (16/09/1965), residente e domiciliada 
Rua Nossa Senhora das Candeias, 717, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria da Conceição Bezerra Araujo.

MARCEL WALTER ARRABAL, estado civil solteiro, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/116.FLS.216-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (12/01/1994), residente e 
domiciliado Rua São Félix do Piauí, 857, bloco 01, apartamento 74, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Arrabal e de Tânia Mara Walter Arrabal. TATIANE 
QUIELE DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.005 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e noventa e um (30/08/1991), residente e domiciliada 
Rua São Félix do Piauí, 857, bloco 01, apartamento 74, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Giovani Santos de Freitas e de Izabel Cristina Quiele de Freitas.

NIELSEN ASSUMPÇÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo -Capital (CN:LV-A-27,FLS.156V-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (10/02/1976), residente e 
domiciliado Rua Colonial das Missoes, 269, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Silverio de Lima e de Sonia Assumpção de Lima. JUSSARA FERREIRA SACKL, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-189,FLS.141-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (23/07/1985), residente e domiciliada Rua Aba (Cj Hab Baltazar Cisneiro), 
quadra A, casa 04, Jardim Moreno, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto 
Sackl e de Maria Lucia Ferreira da Silva.

ANDERSON DE AZEVEDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
andaime, nascido em Codó, Estado do Maranhão (CN:LV.A/138.FLS.124-CODÓ/MA), 
Codó, MA no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (26/11/1987), 
residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 1000, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Garcia Oliveira dos Santos e de Maria Domingas da Cruz de Azevedo. 
ELISÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/050.FLS.017-1º DISTRITO 
DE ANGRA DOS REIS/RJ), Angra dos Reis, RJ no dia dez de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e um (10/01/1981), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 1000, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rosa da Silva e de Terezinha Nascimento da Silva.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

LUCIANO OLIVEIRA LOIOLA, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido em Goiânia, Estado de Goias, Goiânia, GO no dia quatro de agosto de 
mil novecentos e setenta e três (04/08/1973), residente e domiciliado Travessa 
Chapada do Araripe, 35, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Onofre Gonçalves Loiola e de Neusa Leandra de Oliveira. CÁSSIA ALVES, 
estado civil divorciada, profissão regente de coral e orquestra, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (25/02/1981), residente e domiciliada Travessa Chapada do Araripe, 
35, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves e 
de Maria José Alves.

AUGUSTO DAVI DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em Goiânia, Estado de Goiás, Goiânia, GO no dia três de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e um (03/01/1981), residente e domiciliado Rua Roiz de Montoia, 
60, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ferreira dos 
Santos e de Conceição Davi dos Santos. CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA, estado 
civil divorciada, profi ssão analista de crédito, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e 
três (23/08/1983), residente e domiciliada Rua Roiz de Montoia, 60, A, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Custodio de Souza e de Marileide 
Batista da Silva de Souza.

MAICON DE MOURA SUARDI, estado civil solteiro, profi ssão analista de custo, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e 
três de abril de mil novecentos e oitenta e oito (23/04/1988), residente e domiciliado Rua 
Aimberê, 848, Vila Curuçá, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Suardi e de Lindinalva de Moura Ferreira Suardi. MARCELLA DE ARRUDA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão revisora de texto, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e nove (07/03/1989), residente e 
domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 01, apartamento 161, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nildenor da Silva e de Mariana Isabel Curvelo de Arruda 
Silva. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito 
de Santo André - Utinga, neste Estado.

PEDRO ISMAEL TOLENTINO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/348.FLS.067 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de junho de mil novecentos e noventa e nove (14/06/1999), residente e domiciliado Rua 
Mariano Moro, 30, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeroncio Souza e 
Silva e de Josy Fabiane Tolentino Gonçalves. PALOMA TAIARA DA SILVA LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.230 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (21/08/1994), residente e domiciliada Rua Quitungo, 44, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Souza Lima e de Izabel Alves da Silva.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão radialista, nascido 
em Brumado, Estado da Bahia (CN:LV-A-04,FLS.77 BRUMADO/BA), Brumado, BA no 
dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (15/12/1977), residente e 
domiciliado Rua Aranha de Vasconcelos, 192, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deocleciano Sabino da Silva e de Edithe dos Santos Silva. 
ANDRÉA GOMES DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-51,FLS.28V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (22/08/1986), residente 
e domiciliada Rua Aranha de Vasconcelos, 192, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Lopes de Albuquerque e de Adorivan Alves Gomes. 
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JOHNNY CARLOS PEREIRA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/08/1993, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Dias Borges e de Rosalice Pereira. 
A pretendente: NAYARA PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/03/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Zezito Pereira Santos e de Francisca Neuma Alves 
da Silva Santos.

O pretendente: INACIO JOSE PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Campina Grande, PB, no dia 10/03/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Pedro Pereira e de Maria Lopes Pereira. A pretendente: 
EDNALVA DE JESUS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Riachão 
do Dantas, SE, no dia 02/03/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dejanira Maria de Jesus.

O pretendente: ADRIANO DIONIZIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/05/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cirço Dionizio dos Santos e de Geni 
Souza dos Santos. A pretendente: BRENDA LARISSA DOS SANTOS CAMACHO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/04/2001, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio da Silva Camacho 
e de Gildania Francisca dos Santos.

O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Guarulhos, SP, no dia 16/10/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Francisco da Silva e de Maria Aparecida do 
Nascimento Camargo. A pretendente: DJULIANA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/05/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Alves dos Santos e de 
Ivaneide Ribeiro da Silva.

O pretendente: MAGNUS RODRIGUES DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido em Suzano, SP, no dia 13/07/1996, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, fi lho de Magnus Rodrigues da Silva e de Maria Izaurita Souza Ribeiro. A 
pretendente: DAIANY CRISTIÁ SALGADO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/07/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Pereira da Silva e de Claudia Cristiá Salgado.

O pretendente: FILIPI MELO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 06/11/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nelson Alves dos Reis e de Alessandra Garcia de Melo Reis. A pretendente: 
KAREN SALETE SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida 
em Santo André, SP, no dia 06/09/1997, residente e domiciliada neste distritio, São Paulo, 
SP, fi lha de Anderson dos Santos Oliveira e de Perla Ramos da Silva.

O pretendente: RAFAEL JUSTINO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 11/02/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Justino Filho e de Maria dos Prazeres Justino. A pretendente: SUELLEN 
CRISTINA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 01/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geralda Catia de Souza.

O pretendente: ANTONIO ERIVALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferen-
te, nascido em Mombaça, CE, no dia 13/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Estrela de Sousa e de Maria da Anunciação de Sousa. A 
pretendente: SIMONE ALENCAR SANTANA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 27/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Feliciano Leite de Santana e de Cleonina Alencar de Carvalho de Santana.

O pretendente: DAVID PASCOA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 26/08/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Adilson Soares da Silva e de Margarete Pascoa Pena. A pretendente: MÔNICA 
SOARES BATISTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 17/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudecir Gonçalves Batista e de Sueli Soares dos Santos.

O pretendente: ADILSON PASCOA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 27/12/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adilson Soares da Silva e de Margarete Pascoa Pena. A pretendente: 
JOYCE DA SILVA BISPO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 04/06/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josue 
Evangelista Bispo Filho e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de rastreamento, nascido em Guarulhos, SP, no dia 31/07/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio José da Silva e de Regina Martins 
da Silva. A pretendente: SARA AGUIAR E SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/10/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizeu Aguiar e Silva e de Elza Pereira da Silva.

O pretendente: MICHAEL APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
limpador de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/08/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Conceição dos Santos e de Rubia Pereira 
da Silva. A pretendente: SUELEN DO NASCIMENTO SANTOS CAPIANGA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/07/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Santos Capianga e de Elisangela 
Maria do Nascimento.

O pretendente: EDSON BORGES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Luis Gomes, RN, no dia 26/07/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gentil Cardoso Borges e de Maria das Graças Borges. A pretendente: 
DANIELA REGINA PAUTILIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi 
Mirim, SP, no dia 28/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Moises Francisco Pautilio e de Maria Marlene Ferreira Pautilio.

O pretendente: ADSON DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascido em Janaúba, MG, no dia 16/05/1995, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Admilson Sousa e Silva e de Solange Maria de Oliveira Silva. 
A pretendente: JOICE DE SOUZA DONÁRIO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Donário e de Lucimar Tech de Souza.

O pretendente: SWENIO DA SILVA ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Recife, PE, no dia 24/05/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Joaquim Trajano de Albuquerque e de Ana Lucia 
da Silva. A pretendente: TALÍTA CRISTINA FELIPPE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto Felippe e de Rute de Aquino Felippe.

O pretendente: ANDERSON BEZERRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de mecanico, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/02/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renildo Pereira Silva e de Maria Bezerra de Lima. 
A pretendente: JESSICA INGRID DE SANTANA MELO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 04/05/1994, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo dos Santos Melo e de Ana Meire 
Gonçalves de Santana.

O pretendente: JOSÉ ALVES PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Iguatu, CE, no dia 22/12/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Pereira e de Maria Josina da Silva. A pretendente: 
MARIA SANDRA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Brejo Santo, CE, no dia 28/06/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Raimundo dos Santos e de Maria Gomes Sobrinha.

O pretendente: RICARDO LUIZ MALAQUIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão operador de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/10/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Risalva Malaquias 
dos Santos. A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS CARLOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão inspetora de qualidade, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/05/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando Carlos da Silva e 
de Raimunda Bispo dos Santos.

O pretendente: JANILSON LIMA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, 
nascido em Codó, MA, no dia 01/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo dos Santos Sousa e de Marilene Lima Sousa. A pretendente: 
TÂNIA TAMIRES ALVES DE ALMEIDA GALDINO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/06/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ancelmo Galdino e de Marileide Alves de Almeida.

O pretendente: ANDREWS AMÉRICO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vende-
dor, nascido em Suzano, SP, no dia 20/12/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marinaldo Américo da Silva e de Maricéa de Godoi Silva. A pretendente: 
LINDIANA RAMOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão empacotadora, nascida 
em Itaiba, PE, no dia 09/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Moacir Ramos do Nascimento e de Maria Lucicleide do Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/01/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Augusto da Silva e de Elvira Miguel da Silva. A 
pretendente: RENATA COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
desenvolvimento infantil, nascida em Guarulhos, SP, no dia 27/09/1980, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Ferbonio Ferreira e de Concilia 
Costa Ferreira.

O pretendente: AUGUSTO SÉRGIO GONÇALVES LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão montador, nascido em Guarulhos, SP, no dia 31/01/1982, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Sergio Gonçalves Lima e de Eliana 
Aparecida Alvarenga Pires. A pretendente: LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/11/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose dos Santos Pereira e 
de Antonia Ferreira Pereira.

O pretendente: ROBERLÂNDIO MOURA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Jucás, CE, no dia 22/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Moura da Costa e de Antonia Lima Pinho Costa. A pre-
tendente: EMILENE RITA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Campo Belo, MG, no dia 01/08/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Oliveira e de Luzia Rita de Assis Oliveira.

O pretendente: ALEXSANDER DE CAMPOS VIEGAS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/07/1980, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Accasio Viegas e de Marli de Campos. 
A pretendente: PATRICIA APARECIDA MOREIRA TITO DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão tecnia de enfermagem, nascida em Praia Grande, SP, no dia 25/10/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nadir Conceição Moreira.

O pretendente: LISLÊDO ANTONIO MENESES, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 27/06/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Leonel Antonio de Meneses e de Vera Lucia Dantas Meneses. 
A pretendente: CAMILA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 12/03/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josenildo Ferreira de Souza Santos e de Andrineia Barbosa Gomes.

O pretendente: GERALDO RIBEIRO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Januária, MG, no dia 28/07/1941, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: REGINA CELIA DA SILVA, 
estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em Conceição do Rio Verde, MG, no 
dia 05/09/1954, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo 
Batista Ferreira e de Regina Bernardes Ferreira.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Suzano, SP, no dia 24/10/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Felix Pereira e de Severina Maria dos Santos Pereira. A 
pretendente: ELIANA MARCIA PEREIRA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/06/1984, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Queiroz Filho e de Terezinha Pereira de Queiroz.

O pretendente: EVONALDO MARCELLO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/12/1966, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clotildes Marcello de Andrade. A pretendente: ARIADNEY 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 23/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
da Silva e de Edilse Maria Silva.

O pretendente: VALTER SANTANA AMARAL JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
marmorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/12/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Santana Amaral e de Agemira Xavier Cabral. A 
pretendente: AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia 30/07/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosvaldo Belarmino da Silva e de Adriana de Oliveira.

O pretendente: SAMUEL ALMEIDA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão mano-
brista, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia sete de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis 07/10/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Sussuane Calixto de Miranda e de Maria de Lurdes Almeida Calixto de Miranda. A 
pretendente: RAIANE XAVIER AMARAL, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia 09/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter Santana Amaral e de Agemira Xavier Cabral.

O pretendente: ADEMIR BERNARDINO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão marmorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/06/1998, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Bernardino Moreira dos San-
tos e de Maria José Soares dos Santos. A pretendente: PALOMA CABRAL AMARAL, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia 12/02/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Santana Amaral e 
de Agemira Xavier Cabral.

O pretendente: JOSÉ NEILTON OLIVEIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Mascote, BA, no dia 05/02/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Almeida Machado e de Aricelma Evangelista de 
Oliveira. A pretendente: FRANCISLENE DIAS MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/03/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Mendes e de Maria de Fátima 
Dias da Rocha Mendes.

O pretendente: VALMIR DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 13/03/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gildázio Bispo Pereira e de Angelita Pereira de Souza. A pretendente: 
ELAINE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista de frios, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 17/12/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Pereira da Silva e de Deusedi Pereira da Silva.

O pretendente: DANIEL QUIRINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/07/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adelmo Quirino da Silva e de Joana D'Arc da Silva. A pretendente: 
ÉRIKA DOS SANTOS YABASE, estado civil solteira, profi ssão assistente back offi ce, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 16/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Celso Kazuo Yabase e de Simone dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DE ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Ligia Crispim de Almeida Ferreira. A pretendente: 
ANA PAULA COSTA DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Sim-
plicio Mendes, PI, no dia 03/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Carlos Araújo de Sá e de Maria Natal de Sousa Costa.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/11/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Renato Luiz de Freitas e de Claudemira Ferreira do Nascimento. 
A pretendente: SARA FARIA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/02/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Ferreira do Nascimento e de Marlene Gomes de 
Faria Nascimento.

O pretendente: EDSON RODRIGUES COUTINHO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/12/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delicio Rodrigues Coutinho e de Ester Gomes Coutinho. 
A pretendente: ANA LUCIA SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/01/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Barbosa do Nascimento e de Eunice Almeida 
Santos Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia 07/10/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lourenço de Campos Rodrigues e de Georgina Franco 
de Campos Rodrigues. A pretendente: DENISE CARVALHO DE ANDRADE, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/04/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Corrêa de Andrade e de Maria 
Madalena de Carvalho Andrade.

O pretendente: VALDECI FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão tecnico de manutenção, nascido em Moreno, PE, no dia 28/06/1974, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Francisco do Nascimento e 
de Janete Bonifacio do Nascimento. A pretendente: SHEILA MACÊDO VICENTE, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 29/12/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Conceição 
Vicente e de Maria Aparecida Macêdo Vicente.

O pretendente: THIAGO ALÍPIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 05/07/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olair da Silva e de Divanete Alípio da Silva. A 
pretendente: DEYSE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente de 
solução, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/01/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Arnaldo da Silva Santos e de Nildete Rocha da 
Silva Santos.

O pretendente: IVANILSO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Pindobaçu, BA, no dia 25/02/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Oliveira Santos e de Renilde Gomes dos 
Santos. A pretendente: MIRANILDE PEREIRA CASTRO GARCÊS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Luis, MA, no dia 28/06/1958, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Conceição de Castro Garcês e 
de Maria das Dores Pereira.

O pretendente: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Pindobaçu, BA, no dia 26/06/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renilde Gomes dos Santos. A pretendente: LUCIANA DOS 
SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pindobaçu, BA, no 
dia 27/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourisvaldo 
Passos de Souza e de Ivonete dos Santos Souza.

O pretendente: ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/02/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Xavier dos Santos e de Shirlei Regina de Almeida. 
A pretendente: TAUANA DOS SANTOS SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 08/11/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jucier Sampaio e de Sandra Nascimento dos Santos.

O pretendente: JOAB FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/10/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira da Silva e de Elza Fernandes de 
Lima Silva. A pretendente: THAYS LIBERATO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/10/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonildo Liberato dos Santos e de 
Marcia Aparecida Costa Liberato dos Santos.

O pretendente: LUCAS JARED CORREA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente de mercadorias, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/06/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio do Carmo Borges Filho e 
de Helena Basilia Correa Borges. A pretendente: JESSICA BESERRA ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/11/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos Alves e de Fatima 
Beserra de Melo.

O pretendente: ONEY ANDRADE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Gandu, BA, no dia 05/09/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Odival Oliveira e de Luzia Batista Andrade. A pretendente: ANDRÉIA 
DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia 11/06/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jesuino da Silva Pereira e de Dinalva da Silva Pereira.

O pretendente: WASHINGTON SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/06/1988, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Julimar Lopes Ferreira Lima e de Maria de Oliveira Silva. 
A pretendente: GRAZIELLA NASCIMENTO DA PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/07/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Aparecido Chaves da Paixão e de Irenita do 
Nascimento da Paixão.

O pretendente: BRUNO DIAS DE SOUZA BRITO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/01/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Olavio de Souza Brito e de Marineide Dias de 
Souza Brito. A pretendente: ISABELLE MIRELA DA SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profissão balconista, nascida em Arujá, SP, no dia 05/05/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Fernando Pinto Ferreira 
e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: ALUIZIO JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/08/1954, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gonçalves de Oliveira e de Maria de 
Lourdes Oliveira. A pretendente: VALDECI GUIMARÃES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itapé, BA, no dia 21/03/1969, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Lúcio de Souza e de Laudete 
Guimarães Santos.

O pretendente: NATANAEL FRANCISCO DO CARMO, estado civil viúvo, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/03/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Francisco do Carmo e de Cecilia Silva do Carmo. A 
pretendente: MAGDA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/10/1973, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Oácre de Araujo e de Maria Vilma de Araujo.

O pretendente: ALTAEME DA CRUZ ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão se-
gurança, nascido em Prado, BA, no dia 23/05/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Matos de Almeida e de Creuza da Cruz. A 
pretendente: LETICIA PEREIRA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/07/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco da Silva Araujo e de Rosangela da 
Silva Pereira Araujo.

O pretendente: FERNANDO DE JESUS GAMA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/09/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Katia de Jesus Gama. A pretendente: RAISSA 
MENEZES DO NASCIMENTO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/03/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ioberto Carlos Gonçalves e de Eriete Maria Menezes 
do Nascimento Gonçalves.

O pretendente: DIEGO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Poá, SP, no dia 16/07/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Veronica Alves da Silva. A pretendente: CAROLINE 
VELOSO SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão assistente de cobrança, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 12/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo do Nascimento Sampaio e de Rosemeire Veloso da Silva Sampaio.
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

9ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL - 20 DIAS - PROCESSO Nº 1004963-
74.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICÍO 
REGOLINI, brasileiro, estado civil desconhecido, profissão desconhecida, portador da cédula de 
identidade RG sob o número 19.710.752-7, inscrito no CPF sob o número 128.146.188-14, réu 
ausente, em local incerto e desconhecido, e a eventuais interessados, que VET SUPPORT - CLÍNICA 
DE MEDICINA VETERINÁRIA INTENSIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o número 11.080.029/0001-47, com sede na Avenida Iraí, número 852, Bairro Indianópolis, no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04082-002, ajuizou ação de execução de título 
extrajudicial, visando o adimplemento dos valores referentes à prestação de serviços médicos 
hospitalares de medicina veterinária intensiva em novembro de 2012, contratados pelo réu, cujo valor 
da causa é o de R$ 707,00, à época do ajuizamento. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do supramencionado para que em três dias pague a dívida acrescida de honorários 
devidamente atualizada, sob pena de penhora e terá o prazo de 15 dias, a fluir do prazo de vinte dias 
do edital, para embargar. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de 
fevereiro de 2017. 

Edital de Citação, prazo de 20 (vinte) dias. Processo Nº 0054216-82.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a) Henrique
Maul Brasilio de Souza, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Valter Gomes da Silva, CPF 297.427.368-80,
RG 30.561.239-6, filho de Valter Gomes da Silva e Cibele Aparecida Versolato Silva que lhe foi proposta
uma ação de Outras Medidas Provisionais por parte de Raquel Terra, alegando em síntese: que requer a
suspensão do poder familiar do requerido Valter Gomes da Silva Júnior, em relação ao filho I.G.T, tendo
em vista que o menor, desde o nascimento, sempre conviveu em companhia da mãe, ora requerente e da
avó materna, e que o requerido é dependente de substâncias químicas entorpecentes, fazendo uso de
drogas pesadas, sendo submetido a tratamento em clinicas especializadas por diversas vezes, sem obter
resultado. A requerente não tem notícias do seu paradeiro, pois o requerido, quando não esta internado em
clinicas de recuperação, vive praticamente perambulando pelas ruas sem endereço ou domicilio fixo.
Requer, também, a suspensão do poder familiar do requerido, por prazo indeterminado, até que se
disponha a comparecer perante esse juízo comprovando estar totalmente recuperado da dependência
química, com endereço fixo e em condições dignas de assumir os deveres de pai. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 08 de Maio de 2017.                                    (05 e 06)

1ª RP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0347508-45.2009.8.26.0100 (USU. 1416) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titulares 
de domínio ADIMOB LTDA por seus sócios, a saber: Tito Mello Zarvos, Temuza Participações e 
Construções Ltda, João Castilho de Oliveira César, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Alcino José Marques Filho e s/m Sebastiana Maria da Silva Marques  ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Durval José de 
Barros, nº. 327, apartamento nº 92, bloco B, localizado no 9º andar do “Edifício Málaga II”, integrante 
do Condomínio Residencial Málaga, no 38º Subdistrito - Vila Matilde, contendo área útil de 61,35m², 
área comum de 14,89m², área comum descoberta de 53,92 m², totalizando uma área construída de 
130,16 m², cadastrado na Prefeitura de São Paulo como contribuinte nº 058.058.0163-9, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 


