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“Noventa por cento 
dos políticos dão 
aos 10% restantes 
uma péssima 
reputação”.
Henry Kissinger (1923)
Diplomata estadunidense 

BOLSAS
O Ibovespa: +1,13% Pontos: 
63.025,46 Máxima de +1,3% : 
63.135 pontos Mínima estável: 
62.322 pontos Volume: 5,52 
bilhões Variação em 2017: 
4,65% Variação no mês: 0,2% 
Dow Jones: -0,03% Pontos: 
21.408,52 Nasdaq: +0,38% 
Pontos: 6.176,39 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2596 Venda: R$ 3,2601 
Variação: -0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2644 Venda: R$ 
3,2650 Variação: -0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,67% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,78% ao 
ano. - Capital de giro, 14,08% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.213,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,29% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,000 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,2750 Variação: 
-0,73% - Euro (17h30)  Compra: 
US$ 1,1399   Venda: US$ 1,1399   
Variação: +0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7140 Venda: R$ 
3,7160 Variação: -0,77% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7070 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: -0,51%.

turo: +1,06% Pontos: 63.655 
Máxima (pontos): 63.760 Míni-
ma (pontos): 63.000. Global 40 
Cotação: 940,330 centavos de 
dólar Variação: +1,69%.

Com a recuperação lenta 
da atividade econô-
mica e do emprego, 

o número de consumidores 
inadimplentes aumentou no 
primeiro semestre do ano. 
De acordo com dados da 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
do SPC Brasil, a quantidade 
de CPFs negativados no País 
chegou a 59,76 milhões no 
fi nal de junho, um volume 1,5 
milhão superior ao do fi nal do 
ano passado e equivalente 
a 39,6% da população com 
idade entre 18 e 95 anos. 

Contra junho do ano passa-
do, porém, há uma redução de 
0,83%. “A estimativa de deve-
dores vem se mantendo próxi-
ma ao patamar dos 59 milhões 

     

Número de CPFs negativados 
cresce 1,5 milhão no 
primeiro semestre de 2017

desde o segundo trimestre do 
último ano. Isso acontece por-
que, se as difi culdades do ce-
nário recessivo fazem crescer o 
número de devedores, a maior 
restrição do crédito e a queda 
na propensão do consumo por 
parte das famílias agem na 
direção contrária, limitando o 
crescimento da inadimplência”, 
avaliou o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro.

A inadimplência é mais forte 
no grupo de consumidores 
que têm entre 30 e 39 anos. 
Segundo o levantamento da 
entidade, mais da metade 
dessa população (50,44%) es-
tava com o nome incluído em 
listas de proteção ao crédito, 
num total de 17,2 milhões de 
pessoas. A inadimplência tam-

bém é alta nos grupos de 40 a 
49 anos (47,79%) e de 25 a 29 
anos (46,58%). 

“Assumindo que a economia 
e o consumo irão se recuperar 
de forma lenta e gradual, a 
estimativa deve permanecer 
ainda oscilando em torno dos 
60 milhões de negativados ao 
longo dos próximos meses, sem 
mostrar um avanço expressi-
vo”, completou Pinheiro. 

A maior parte dos devedores 
está na região Sudeste, com 
25,8 milhões de negativados, 
ou 39,45% da população adulta 
nesses Estados. Em seguida, 
aparece o Nordeste, com 15,7 
milhões de inadimplentes, ou 
39,4% dos consumidores. O Sul 
tem 7,9 milhões de negativados 
(35,31% dos CPFs), o Norte 

A estimativa de devedores vem se mantendo próxima ao patamar dos 59 milhões

desde o segundo trimestre do último ano.

tem 5,4 milhões de devedores 
(45,98% da população adulta) 
e o Centro-Oeste aparece com 
5 milhões de inadimplentes 
(43,32% dos consumidores).

Já o volume das dívidas caiu 
5,34% em junho em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 

Além disso, todos os setores 
apresentaram redução no núme-
ro de pendências nessa compa-
ração. A maior queda de dívidas 
ocorreu com o setor de comuni-
cação (-13,13%) seguido pelo 
comércio (-4,46%), os bancos 
(-2,57%) e os serviços básicos de 

água e luz (-1,18%). Os bancos 
ainda seguem como os maiores 
credores de dívidas em atraso 
no País, concentrando 48,54% 
do total. Em seguida, aparecem 
o comércio (20,42%), comu-
nicação (13,81%) e água e luz 
(7,96%) (AE).

Boletos vencidos
A Febraban começa a adotar 

uma plataforma de cobrança que 
permite a quitação de boletos em 
atraso em qualquer agência ban-
cária. Por enquanto, a novidade só 
estará disponível para os boletos de 
valor igual ou superior a R$ 50 mil; 
reduzido para R$ 2 mil em 11 de 
setembro; R$ 500 em 9 de outubro e 
R$ 200 em 13 de novembro. A partir 
de 11 de dezembro, boletos venci-
dos de todos os valores passarão 
a ser aceitos em qualquer banco.

Presidente da UTC,

Ricardo Pessoa.

A empreiteira UTC, investi-
gada na Operação Lava Jato, 
assinou ontem (10) acordo de 
leniência com a Controladoria-
-Geral da União (CGU) e a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU). 
A empresa se comprometeu a 
pagar R$ 500 milhões de multa 
em ressarcimento aos cofres 
públicos. É o primeiro acor-
do de leniência fi rmado pelo 
governo federal com base na 
Lei Anticorrupção, conhecida 
também como Lei da Delação 
Premiada.

Nas investigações da Lava 
Jato, Ricardo Pessoa, dono 
da UTC e um dos delatores, 
confi rmou que participava de 
um cartel de empresas que 
fraudavam licitações da Pe-
trobras e que pagou propina 
a ex-diretores em contratos 
obtidos com a estatal. A 
possibilidade de empresas in-
vestigadas assinarem acordos 
de leniência está prevista na 
Lei Anticorrupção. O acor-
do pode ser celebrado com 
empresas que colaborarem 
na investigação do processo 
administrativo instaurado para 
apurar desvios. 

Criação de um ICMS nacional, 

como forma de evitar

a guerra fi scal.

O assessor especial da Pre-
sidência da República para 
a reforma tributária, Gastão 
Alves de Toledo, disse ontem 
(10) que não há mais previsão 
de quando a proposta chegará 
ao plenário da Câmara para 
votação. Há uma semana, o re-
lator do projeto, deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR), havia 
declarado que a previsão era até 
o começo de setembro. “Não 
sabemos como vai fi car a refor-
ma trabalhista, previdenciá ria 
e depois, eventualmente, a 
reforma tributária. Se for viável, 
ela vai ser apresentada logo em 
seguida, mas isso vai depender 
da situação política. Ainda este 
ano ou não. Não se sabe”, disse.

Gastão se reuniu ontem com 
representantes da Associação 
Comercial de São Paulo, na 
sede da entidade. Durante o 
encontro, os empresários dis-
seram ter receio de que o setor 
de prestação de serviços possa 
ser prejudicado com a proposta 
da reforma tributária. Gastão 
admitiu que há uma preocu-
pação em relação à mudanças 
na tributação do PIS e Cofi ns, 
que poderiam aumentar a carga 

Os consumidores pagaram 
R$ 674 bilhões com cartão de 
crédito e R$ 430 bilhões em 
transações com o cartão de dé-
bito, em 2016, com crescimento 
de 3% e 10%, respectivamente, 
em relação ao ano anterior. As 
Estatísticas de Pagamentos de 
Varejo e de Cartões no Brasil, 
referentes a 2016, forma divul-
gadas ontem (10) pelo Banco 
Central (BC). Foram realizadas 
5,9 bilhões de operações com 
cartões de crédito e 6,8 bilhões 
com cartões de débito, o que 
representa um aumento, em 
relação ao ano anterior, de 6% 
e de 5%, respectivamente.

O uso de cheque continua em 
trajetória de queda. Em 2016, 
foram realizadas 879 milhões de 
transações no valor total de R$ 
2,259 trilhões, o que signifi ca que-
da de 14% e 12%, respectivamen-
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Tiago Queiroz/Estadão

Brasília - Mesmo com o aval 
dado ontem (10), pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) à compra 
de ativos da JBS pelo grupo 
Minerva, a operação ainda 
depende de decisão da Justiça. 
No mês passado, o juiz Ricardo 
Augusto Soares Leite, da 10ª 
Vara Federal de Brasília, bar-
rou a transação por considerar 
“prematura qualquer decisão 
judicial de liberar a venda de 
ações requerida, bem como das 
medidas cautelares”, porque 
haveria, até agora, “fragilidade 
das provas apresentadas” pelos 
irmãos Batista, sobre propinas 
pagas a políticos com foro 
privilegiado .

O sinal verde do Cade sig-
nifi ca que, do ponto de vista 
da concorrência, a operação 
não apresenta problemas. 
“Destaque-se que esta decisão 
tem caráter apenas autorizativo 
e está adstrita às competências 
administrativas do Cade, e, por-
tanto, não tem qualquer reper-

O sinal verde do Cade 

signifi ca que, do ponto de vista 

da concorrência, a operação 

não apresenta problemas.

Ex-assessor de Cabral 
recebeu entre R$ 9 e 
R$ 10 milhões

Rio de Janeiro - O agente 
fazendário Ary Ferreira da 
Costa Filho, que foi assessor 
do ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral, contou ontem (10), em 
depoimento à Justiça, que rece-
beu entre R$ 9 milhões e R$ 10 
milhões de sobras de campanha 
do PMDB. “O Cabral pegava 
um dinheiro e mandava para 
mim, isso aqui é para você. Ele 
me dava. Em épocas de cam-
panha tinha muitas sobras de 
campanha. Eu fi cava afastado 
dessa parte (da arrecadação). 
Sinceramente eu não sabia a 
origem”, disse Costa Filho.

Segundo ele, a recompensa 
vinha pelos serviços prestados 
na coordenação e campanhas 
eleitorais de Cabral e de outros 
candidatos do PMDB, como 
Eduardo Paes, desde os anos 
90. Costa Filho contou ainda 
que esteve na sede do super-
mercado Prezunic e da cerve-
jaria Itaipava para acompanhar 
o recolhimento de pagamentos 
de caixa 2 em espécie que so-
mavam mais de R$ 5 milhões de 
cada uma das empresas (AE).
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A Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) afastou o risco 
de o Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, localizado em 
Goiás, perder o título de Patri-
mônio Natural da Humanidade. 
A decisão foi anunciada na 41ª 
sessão do Comitê do Patrimônio 
Mundial da entidade, realizada 
na semana passada em Cracóvia, 
na Polônia.

No encontro, a comunidade 
internacional assegurou a ma-
nutenção do título, um mês 
após a ampliação da unidade 
de conservação de 65 mil para 
240 mil hectares, anunciada 
pelo governo federal em 5 de 
junho. Para o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), res-
ponsável pela gestão da unida-
de, a manutenção do título de 
patrimônio natural é resultado 
direto da expansão, por ter 
afastado ameaças à integridade 
do parque nacional.

O Parque Nacional da Cha-
pada dos Veadeiros foi criado 
em janeiro de 1961 com uma 
área de 625 mil hectares, mas 
ao longo dos anos passou por 
sucessivas reduções de área, 
até chegar a 65 mil hectares. 
A região é uma das áreas mais 
emblemáticas do Cerrado e tem 
importância estratégica para o 
bioma, em especial por ter áreas 
de Cerrado de Altitude, com 
representantes de fl ora e fauna 
restritos a esse habitat (ABr).

Vista dos Saltos do Rio Preto, a partir do Mirante da Janela,

que está na área de ampliação do Parque Nacional

da Chapada dos Veadeiros.

Marcelo Camargo/ABr

Chapada dos Veadeiros 
assegura título da Unesco

Compra de ativos da JBS pela 
Minerva depende da Justiça

tos ou restrições à consumação 
da operação”, afi rma o relatório 
da Superintedência Geral do 
Cade sobre o caso

O Cade analisou a compra, 
pela Minerva, das empresas 
JBS Argentina, JBS Paraguay, 
Industria Paraguaya Frigorífi ca 
e Frigorífi co Canelones. Na 
justifi cativa para a operação, a 
Minerva justifi cou que os novos 
ativos complementariam suas 
operações e diversifi cariam a 
presença geográfi ca da empre-
sa na América do Sul, enquanto, 
para a JBS, o negócio reduziria 
a alavancagem fi nanceira. 

O Cade acompanha o movi-
mento de desinvestimento da 
JBS, mas o entendimento é que 
isso só trará algum problema 
concorrencial se for vendido 
ativo para uma outra empresa 
com muita concentração de 
mercado. Dependendo de 
quem comprar, os desinvesti-
mentos da JBS poderão aumen-
tar a concorrência no mercado 
de frigorífi cos brasileiro (AE).

cussão para além destas com-
petências, não descumprindo 
e muito menos modifi cando 
eventuais decisões de outras 
esferas, incluindo-se o Poder 
Judiciário, que eventualmente 
tenham impostos impedimen-

Reforma tributária ‘não 
tem data’ para ser votada

tributária para prestadores de 
serviços. Algumas alternativas, 
de acordo com ele, estão sen-
do estudadas para que sejam 
incorporadas ao projeto. 

Segundo Marcel Solimeo, 
economista da ACSP, a mudança 
na tributação do PIS e do Cofi ns 
pode signifi car aumento da alí-
quota de impostos. Ele estima 
que alguns setores de prestação 
de serviço poderão ter de pagar 
mais que o dobro do que pagam 
atualmente. “Serão prejudica-
dos os setores de mão-de-obra 
intensiva, que não têm outros 
custos como a indústria, que 
se credita dos insumos que vai 
utilizando. O insumo do setor 
de serviços é mão-de-obra e 
isso não gera créditos [do PIS 
e Cofi ns]”, disse (ABr).

UTC pagará R$ 500 milhões 
em acordo de leniência

De acordo com a lei, as em-
presas investigadas deverão 
identifi car os envolvidos em 
irregularidades para receber, 
em troca, redução nas puni-
ções administrativas, como a 
diminuição de dois terços de 
multa, além de não serem de-
claradas inidôneas para assinar 
contratos com o Poder Público. 
Em 2015, o TCU decidiu que os 
acordos de leniência fi rmados 
pela CGU não precisam de 
aprovação prévia do MPF, que 
também tem fi rmado acordo 
com empresas investigadas 
(ABr).

Uso de cartões aumenta, 
enquanto o de cheques diminui

te, em relação a 2015. A realização 
de transações bancárias por meio 
de equipamentos móveis, como 
telefones celulares, permanece 
em crescimento. Em 2016, foram 
realizadas 16,7 bilhões de opera-
ções, o que representou 28% do 
total. Em 2015, essa participação 
estava em 19%. 

O principal canal de acesso 
continua sendo a internet, com 
a utilização de computadores 
pessoais, que representou, 
no período, 33% do total de 
transações. Por outro lado, a 
quantidade de transações rea-
lizadas em agências e postos de 
atendimento continua em sua 
trajetória de queda. Em 2016, 
foram 8,1 bilhões de operações, 
uma redução de 8% em relação a 
2015. A participação desse canal 
de acesso passou de 16% em 
2015 para 13% em 2016 (ABr).



OPINIÃO
Como o RH pode ajudar 

a tornar a empresa
mais inclusiva

Nos últimos anos, muito 

se tem falado sobre 

diversidade na televisão, 

no cinema, na educação 

e, também, no mercado 

de trabalho

A necessidade de cons-
truir uma sociedade 
mais igualitária trouxe 

novos desafi os para as empre-
sas, que precisam se adaptar a 
um modelo mais inclusivo de 
negócio. Sabemos que as cotas 
para pessoas com defi ciência 
dentro das empresas brasi-
leiras já existem há 26 anos. 
Hoje, de acordo com a Lei de 
Cotas, empresas com mais de 
100 funcionários precisam pre-
encher de 2% a 5% das vagas 
com pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

Porém, muitas companhias 
investem nessa diversidade 
apenas para cumprir a Lei e 
não para, de fato, incentivar e 
criar programas que estimulem 
a inclusão. A falta de preparo e 
até mesmo o preconceito das 
organizações se refl etem na 
baixa presença de outras mino-
rias nas grandes empresas. De 
acordo com a última Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), do IBGE, 55% 
da população total do país é 
negra, mas apenas 4,7% ocupa 
cargos executivos. Quando se 
fala em desemprego, o núme-
ro é ainda mais preocupante: 
63,7% dos brasileiros fora do 
mercado de trabalho fazem 
parte desse grupo.

Os profi ssionais de Recursos 
Humanos têm um papel fun-
damental para abrir as portas 
das empresas para a inclusão, 
já que são eles os responsáveis 
por criar oportunidades e le-
vantar a bandeira da diversida-
de. Para além do cumprimento 
de cotas, seu papel é identifi car 
as difi culdades e preconceitos 
que persistem no ambiente 
de trabalho, preparando as 
lideranças e os funcionários 
para integrar todas as pessoas 
independentemente de suas 
diferenças. 

Uma das maiores difi culda-

des do RH é fazer a empresa 
entender quais são os benefí-
cios de se tornar mais diversa 
e de oferecer as mesmas 
oportunidades para todos. De 
acordo com a consultoria norte 
americana McKinsey, as vanta-
gens vão além da importância 
de conviver em uma sociedade 
mais justa. Uma pesquisa que 
analisou centenas de empresas 
no Reino Unido, EUA, América 
Latina e Canadá revelou que 
organizações com multiplici-
dade racial e étnica têm 35% a 
mais de chance de conquistar 
rendimentos fi nanceiros acima 
dos concorrentes. 

Nos Estados Unidos, segun-
do a consultoria, a cada 10% 
de aumento na diversidade 
étnica da equipe de executivos 
seniores, há um crescimento 
de 0,8% no EBITDA (lucro 
sem taxas e impostos). Isso 
porque, quanto mais diferentes 
os membros de uma equipe, 
mais complementares são 
suas habilidades e maiores a 
criatividade e a facilidade na 
resolução de problemas. 

A pesquisa também sugere 
que outros tipos de diversi-
dade, como a faixa etária, o 
gênero e a orientação sexual, 
trazem vantagens competiti-
vas para as companhias. No 
caso de empresas que incen-
tivam a diversidade de gênero, 
por exemplo, a chance de obter 
resultados fi nanceiros acima 
da média nacional é 15% maior.

Além desses ganhos, uma 
empresa que aposta na diversi-
dade consegue atrair melhores 
talentos, aprimorar o atendi-
mento aos clientes, garantir 
a satisfação dos funcionários 
e aperfeiçoar o processo de 
tomada de decisões. Hoje, o 
RH estratégico é aquele que 
se preocupa em construir um 
ambiente mais inclusivo e que 
entende que isso dá lucro. A 
verdade é que a sociedade mu-
dou, e as empresas não podem 
fi car de fora dessa realidade.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas, coach 

executiva e diretora da Emovere You 
(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)
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Houve maior repasse de recursos das loterias para os 

programas sociais.

A arrecadação das loterias 
federais apresentou aumento 
real de mais de 6% no segundo 
trimestre de 2017, comparado 
com igual período de 2016. O 
valor chegou a R$ 3,45 bilhões, 
segundo o Boletim de Acom-
panhamento do Mercado de 
Loteria, divulgado ontem (10) 
pela Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico (Seae) 
do Ministério da Fazenda.

Essa recuperação no segun-
do trimestre das loterias fede-
rais leva a um crescimento real 
de aproximadamente 1,7% no 
primeiro semestre de 2017 
(R$ 6,1 bilhões), quando com-
parado ao primeiro semestre 
de 2016 (R$ 6 bilhões). A Seae 
avalia que esta recuperação 
real na arrecadação semestral 
das loterias federais pode 
ser refl exo de recuperação 
na economia brasileira neste 
primeiro semestre.

A secretaria afi rma ainda, 

Elisa Tomellini bateu recorde ao tocar piano em Aosta.

A pianista e alpinista Elisa 
Tomellini uniu suas duas pai-
xões: piano e montanhas ao 
fazer “um concerto” na geleira 
Colle Gnifetti, no monte Rosa, 
em Aosta, na Itália. O feito foi 
realizado a 4.460 metros de al-
titude, o mais alto já registrado, 
no último sábado (8).

Apesar do frio na hora de 
tocar, Tomellini revelou que 
superou a baixa temperatura. 
“Estava com muito frio nas 
mãos, eu tentava não pensar 
nisso e movia meus braços. O 
piano estava um picolé. Mas con-
segui me inspirar e me mover. 
Estou certa que não vou dizer 

Festa lembrou de Santa Paulina, 

padroeira do emigrantes.

De acordo com os organizadores, 
a festa era uma “ponte entre 
o passado e o presente” para 

lembrar de todos aqueles que deixaram 
a Itália para buscar uma vida melhor 
em outro país, em movimento iniciado 
nos séculos passados mas que ainda se 
mantém atual.

Uma celebração especial para lembrar 
de Santa Paulina, a padroeira dos emi-
grantes, foi realizada na noite do sába-
do (8). “Uma mulher que foi capaz de 
acreditar num ideal e conseguiu levá-lo 
adiante por toda a vida. É para nós hoje 
uma grande possibilidade para refletir 
sobre como acreditar em qualquer coisa 
e ter um ideal que nos possa levar a fazer 
coisas grandiosas”, disse o governador 
da região, Ugo Rossi.

Violência no 
Rio faz turismo 
perder milhões

O turismo no estado do Rio de 
Janeiro perdeu R$ 320 milhões 
em receitas nos quatro primei-
ros meses deste ano, devido 
à criminalidade. O dado faz 
parte de um estudo divulgado 
hoje (10) pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com estimativa 
da CNC, para cada aumento 
de 10% na criminalidade, a 
receita bruta das empresas que 
compõem a atividade turística 
do estado recua, em média, 
1,8%. Essa perda equivale ao 
faturamento de 4,5 dias do 
turismo local. Entre as ativida-
des que mais perderam estão 
os bares e restaurantes (R$ 
167,2 milhões), transportes, 
agências de viagens e locadoras 
de veículos (R$ 105,5 milhões). 
Os hotéis, pousadas e similares 
perderam R$ 47,8 milhões) e as 
atividades culturais e de lazer, 
R$ 7,2 milhões.

Segundo a CNC, outros R$ 
390 milhões foram perdidos 
devido ao desemprego, o au-
mento dos gastos dos brasilei-
ros com viagens ao exterior, a 
escassez de crédito e a alta base 
comparativa com a geração 
de receitas provocadas pelos 
Jogos Olímpicos de 2016. Na 
comparação com janeiro a abril 
de 2016, a queda das receitas do 
setor chegou a 7,9%, ou seja, R$ 
768,5 milhões no total (ABr).
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Região italiana faz festa da 
emigração e lembra Santa Paulina
A cidade italiana de Vigolo Vattaro, na região do Trentino Alto-Ádige, na Itália, encerrou no último 
domingo (9) a tradicional “Festa da Emigração”, em evento que celebrou a religiosa Amabile Visintainer, 
canonizada como Santa Paulina

Amabile Visintainer nasceu em 1865 
em Vigolo Vattaro e veio para o Brasil 
com sua família quando tinha 10 anos de 
idade. Todos os familiares se instalaram 
na cidade de Nova Trento, em Santa 
Catarina, estado com forte colonização 
trentina. Com uma vida dedicada aos 
outros, ela fundou a Congregação das 
Irmãzinhas do Sagrado Coração e foi 
declarada santa em 19 de maio de 2002 
pelo então papa João Paulo II. 

Foi a primeira santa “brasileira”, pois 
apesar de ser italiana, fez todo o seu 
trabalho de missionária aqui. Anos de-
pois, em 2007, o país teve seu primeiro 
santo declarado pela Igreja Católica que 
nasceu no Brasil. Frei Galvão tornou-se, 
em 11 de maio de 2007, o Santo Antônio 
de Sant’Ana Galvão (ANSA).

Para comemorar seus 50 anos 
de carreira, o músico Toquinho 
não fará apresentações espe-
ciais apenas no Brasil. Com 
origens italianas e verdadeiro 
amor pelo país da bota, o com-
positor paulistano fará 10 shows 
na nação europeia como parte 
da sua turnê internacional. As 
paradas italianas de Toquinho 
começam na cidade de Bari, 
na Púglia, onde realizará dois 
concertos nos dias 20 e 21 de 
julho.

Já no dia 22, é a vez do mu-
nicípio de Foggia, também na 
região, receber o músico na 
Piazza Cesare Battisti. No dia 
23, Toquinho estará em Vas-
to, em Abruzzos, e tocará no 
Giardini dei Palazzi D’Avalos. 
No dia 24, o cantor estará de 
volta na Púglia para um show 
em Taranto, no Canneto Beach. 
Após uma pequena pausa, no 
dia 29 o artista volta aos palcos 
no Festival Progetto Cultura, 
em Castelbasso, novamente em 
Abruzzos. Já no dia 31, Toqui-
nho estará no espaço Acriè de 
Parabita, na Ligúria, para mais 
uma apresentação.

Já em agosto, o compositor 
fará outros três shows. No 

Toquinho fará shows na Itália para comemorar 50 anos de 

carreira.

Loterias federais tiveram aumento 
de arrecadação de mais de 6%

que com o aumento da arre-
cadação no segundo trimestre 
de 2017 em relação ao mesmo 
período do ano anterior, houve 
maior repasse de recursos das 
loterias para os programas 
sociais e elevação da arreca-
dação do Imposto de Renda 

com a premiação concedida. 
“De fato, os repasses sociais 
se elevaram em aproximada-
mente 4% entre o segundo 
trimestre de 2016 (R$ 1,26 
bilhão) e o segundo trimestre 
de 2017 (R$ 1,31 bilhão)”, diz 
o documento (ABr).

Toquinho comemora 50 anos de 
carreira com shows na Itália
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dia 3, o evento acontecerá no 
Anfi teatro da cidade de Capo 
D’Orlando, na Sicília; no dia 
4, o paulistano participará do 
Ecco Jazz Festival de Reggio 
da Calábria, na Calábria; e no 
dia 6, Toquinho tocará no Jazz 
di Marca Festival, na pequena 
Sant’Elpidio a Mare, na região 
das Marcas. Em todos os shows 
que fará na Itália, com exceção 
do de Bari do dia 21, Toqui-
nho terá a presença especial 
da cantora paulistana Selma 
Hernandes, que fez muita fama 

no exterior, principalmente na 
Itália.

Toquinho ficou conhecido 
na Itália em 1969 pelo álbum 
em italiano “La Vita, Amico, È 
l’Arte dell’Incontro”, realizado 
por Sergio Endrigo, Vinicius de 
Moraes e Giuseppe Ungaretti, 
e por sua colaboração com o 
famoso músico italiano Ennio 
Morriconi no CD “Per um Pugno 
di Samba” de Chico Buarque. 
Desde então, o artista realiza 
várias apresentações no país 
(ANSA).

Pianista quebra recorde e faz 
‘concerto’ a 4.460 metros

mais que meu quarto é pouco 
quente”, comentou a pianista.

Para conseguir o recorde, 
Tomellini precisou superar 
dois obstáculos: o de subir a 
pé os 4.460 metros e levar de 
helicóptero o piano até o lugar 

exato do concerto. Até a data, 
ninguém havia tocado um piano 
nesta altura.    Segundo o jornal 
“The Guardian”, Tomellini é 
considerada uma das mais bri-
lhantes pianistas desta geração 
(ANSA).

Petrobras reduz em 
2% preço da gasolina 
nas refi narias

A Petrobras reduziu o preço 
da gasolina vendida nas suas re-
fi narias às distribuidoras em 2% 
e do diesel, em 1,7%. O reajuste 
entra em vigor hoje (11). Esse é 
o quinto reajuste, neste mês, para 
os dois produtos. Houve reduções 
em quatro deles, sendo as maiores 
no dia 1º, quando os preços para 
a gasolina tiveram redução de 
5,9% e os de diesel, de 4,8%. A 
única alta no período foi no dia 4 
de julho, de 1,8% para a gasolina 
e 2,7% para o diesel.

As alterações em julho foram 
anunciadas após a empresa divul-
gar a revisão da política de preços 
do diesel e da gasolina comerciali-
zados em suas refi narias. Segundo 
a empresa, era para aumentar a 
frequência de ajustes nos preços. 
Com isso, a área técnica da com-
panhia passou a ter competência 
para fazer ajustes nos preços, a 
qualquer momento, desde que 
os reajustes acumulados por 
produto estejam dentro de uma 
faixa determinada de -7% a 7%, 
respeitando a margem estabe-
lecida pelo Grupo Executivo de 
Mercado e Preços (GEMP). 

A revisão da política de preços 
foi determinada após a avaliação 
do GEMP de que os ajustes que 
vinham sendo praticados, desde 
o anúncio da nova política em ou-
tubro de 2016, não estavam sendo 
“sufi cientes para acompanhar a 
volatilidade crescente da taxa de 
câmbio e das cotações de petróleo 
e derivados, recomendando uma 
maior frequência nos ajustes”. 
Para a companhia, a revisão da po-
lítica “permitirá maior aderência 
dos preços do mercado doméstico 
ao mercado internacional no curto 
prazo e possibilitará a companhia 
competir de maneira mais ágil e 
efi ciente” (ABr).

As vendas de novas cotas de 
consórcios cresceram 7,8% nos 
primeiros cinco meses deste ano, 
na comparação com igual período 
de 2016, aponta levantamento da 
Associação Brasileira de Adminis-
tradoras de Consórcios (Abac), 
divulgado ontem (10). Foram ven-
didas 912,5 mil unidades de janeiro 
a maio de 2017, enquanto no ano 
passado foram 846,3 mil. O volume 
de negócios atingiu R$ 36,3 bilhões, 
que representa um acréscimo de 
24,7% em relação aos R$ 29,1 bilhões 

negociados no ano anterior.
Apesar dos saldos positivos 

nesses indicadores, o total de 
consorciados ativos voltou a apre-
sentar retração, passando de 7,06 
milhões de participantes para 6,93 
milhões. O número de contempla-
ções também teve revés, caindo 
12% nos cinco primeiros meses do 
ano. Foram 503 mil nesse período 
ante 571,8 mil do último ano. Houve 
queda (6,5%) ainda no valor total 
dos créditos concedidos: de R$ 17,1 
bilhões para R$ 16 bilhões (ABr).

Aumentam as vendas das 
cotas de consórcio
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O árduo desafi o das 
pequena e médias 

empresas

O empreendedor 

brasileiro costuma ser 

muito criativo e tem alta 

capacidade de superação, 

mas tudo tem um limite

A recuperação lenta da 
economia ainda não é 
sufi ciente para desper-

tar a confi ança dos investidores, 
diante da instabilidade política 
do governo e das incertezas 
sobre a sua continuidade. As 
mesmas incertezas mitigam o 
consumo, que já vinha sendo 
comprimido pela necessidade 
de as famílias apertarem o cinto. 

Assim, as sistemáticas redu-
ções dos juros em doses home-
opáticas, não foram sufi cientes 
para estimular a retomada do 
vigor nas compras. Se, de um 
lado, as grandes companhias 
estão sofrendo e procurando 
recuperar os espaços perdidos, 
as maiores empregadoras do 
País, as micro, pequenas e mé-
dias Empresas vivem situação 
ainda mais difícil e cortam todos 
os gastos possíveis. 

Além disso, enfrentam di-
fi culdades em obter crédito 
para fomentar seus negócios 
e também para o capital de 
giro, pois os bancos estão res-
tringindo bastante os emprés-
timos, independentemente do 
porte do tomador dos recursos. 
Ademais, a inadimplência 
mantém muitas fi rmas com o 
“nome sujo”, o que inviabiliza 
a aprovação de seu cadastro 
no mercado fi nanceiro.   

Nesse contexto, a sobrevi-
vência dos pequenos e médios 
negócios esta à deriva. Muitos 
vão em busca de alternativas 
mais caras de crédito, como 
empréstimo pessoal e facto-

ring. Porém, isso onera seus 
custos e comprime ainda mais 
as suas margens. Assim, é 
crucial uma urgente política 
de crédito e a fl exibilização 
dos tributos. 

Caso contrário, muitos desses 
negócios poderão não suportar 
a pressão. O empreendedor 
brasileiro costuma ser muito 
criativo e tem alta capacidade 
de superação, mas tudo tem 
um limite, que, para muitos, 
já chegou. 

Algumas pequenas e médias 
empresas buscam parcerias 
para minimizar a necessidade 
de tomada de recursos aos 
bancos. De maneira inteligente, 
estão conseguindo manter-se e 
até melhorar sua performance. 
A parceria vem desde um acor-
do de consignação, prazo para 
pagamento, descontos fi nancei-
ros vinculados à antecipação e 
até a prestação de serviços de 
mão de obra. 

Nesse exercício de criati-
vidade e sobrevivência estão 
surgindo diversas alternativas 
de negócios, inclusive para 
investidores em potencial, 
que podem tornar-se sócios. 
As alternativas viabilizadas 
por alguns segmentos, como 
embalagem e cosméticos, não 
são possíveis para todos os seto-
res. Por isso, o governo tem de 
agir rapidamente na adoção de 
medidas capazes de oxigenar as 
pequenas e médias empresas, 
com crédito, juros subsidiados 
e fl exibilização tributária. 

É preciso garantir a sobre-
vivência de numerosas fi rmas 
incluídas entre as maiores 
geradoras de empregos do País.

(*) - É coordenador do curso de 
Ciências Contábeis da Faculdade 

Santa Marcelina.

Reginaldo Gonçalves (*)

A - Friends of Tomorrow 
No dia 5 de agosto, sábado, das 9h15 às 18h30, acontece a primeira edição 
da Friends Of Tomorrow Conference. Idealizada pela Aerolito, empresa 
que faz parte do grupo Perestroika, a conferência reunirá no Teatro 
Gamaro (Rua Dr.Almeida Lima, 1176 - Mooca) doze palestrantes entre 
astronautas, futuristas, tecnólogos e líderes de alguns dos organismos 
mais inovadores do mundo. Apresentará o que há de mais avançado 
sobre Futuro do Trabalho, Novas Tecnologias, Pensamento Pós-digital e 
Metodologias de Exploração de Futuro. Entre os assuntos, por exemplo, 
estão o uso de drones nas relações comerciais e o transporte em altíssima 
velocidade de pessoas através da levitação. Os ingressos são limitados 
e estão à venda pelo site (www.aeroli.to/conference/).

B - Diagnóstico Autoimune 
O laboratório alemão Euroimmun, líder mundial em diagnóstico autoi-
mune e o único no Brasil a fazer exames de Chikungunya, comemora 
cinco anos de sua chegada ao país este mês. Durante o período, além 
da detecção de doenças tropicais, a empresa ofereceu diagnósticos 
autoimunes, de alergia, molecular, sorologia infecciosa e soluções em 
automação para diversos laboratórios, hospitais e universidades. Entre 
os planos para o ano, está o de inaugurar sua nova fábrica na cidade de 
São Caetano do Sul, que contará com um centro de pesquisa e de desen-
volvimento. De acordo com Gustavo Janaudis, CEO da fi lial brasileira, 
a meta é transformar o país em uma plataforma de desenvolvimento de 
produtos. Saiba mais em (http://www.euroimmun.com.br/).

C - Inovação com Startups
Pioneira no conceito de bairros planejados no Brasil, apresentando um 
novo conceito de morar inspirado na segurança, contato com a natureza 
e sustentabilidade, a Alphaville Urbanismo estálançando um novo projeto 
inovador no mercado imobiliário brasileiro. É o programa Alpha Inova, 
em que a empresa selecionará startups com projetos em seis segmentos 
para conectarem-se com as áreas de negócios da Alphaville Urbanismo 
e testarem as suas soluções, podendo gerar parcerias comerciais. Po-
dem se inscrever startups que atuem nos segmentos de Construção e 
Sustentabilidade, Relacionamento  Atendimento, Processos Internos, 
Crédito e Cobrança, Marketing e Vendas, além de Comunidade e Ser-
viços. Serão selecionadas 15 startups para apresentar em formato de 
pitch para executivos, líderes e colaboradores da empresa. Inscrições 
no site (http://alphainova.com/).

D - Treinamento para Universitários
Especialista em aperfeiçoar as pessoas para o mercado, a IMAM terá 
um treinamento para estudantes universitários que almejam vagas em 
estágios. O curso acontece nos próximos dias 28 e 29 e abordará as 
práticas necessárias desde os processos seletivos iniciais até a efetivação 
do candidato. Serão abordadas experiências na gestão de estagiários e 
também de vida. O treinamento tem um formato dinâmico com apre-
sentação em storytellings, o que permite fácil entendimento para os 
estudantes, além de bastante interação entre palestrantes e universitários. 
Mais informações telefone (11) 5575-1400 ou (imam@imam.com.br).

E - Evento Enogastronômico
No próximo sábado (15), a esquina da Al. dos Anapurus com a Av. Jan-
dira, será sede da primeira edição do ‘Moema Market Day’, evento de rua 
com diversas experiências gastronômicas e culturais, realizado pelo Café 
Journal, um dos restaurantes mais tradicionais do bairro, comemorando 
seu aniversário de 21 anos. Diversos expositores e artistas estarão reu-
nidos, das 11h00 às 21h00, e o público terá a oportunidade de participar 
de ofi cinas e palestras gratuitas. Os assuntos abordados serão queijos, 
vinhos, cervejas e gastronomia. Show de Jazz com o Quinteto Luiz Mello, 
atrações culturais e workshops, também farão parte do evento. As vagas 
são limitadas e as reservas devem ser feitas pelo telefone 5055-9454.

F - Astronomia para Docência
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP 
realiza, de 2 de agosto a 5 de dezembro, o curso “Astronomia para Do-
cência – Sistema Solar”. Oferece gratuitamente atualização a distância e 
presencialmente para professores do ensino fundamental I. O aprendizado 
é intensifi cado por meio da capacitação de professores nos conceitos 
científi cos e em estratégias de ensino e diagnóstico das difi culdades dos 
alunos. O curso contém 15 tópicos, mais uma semana-aula de revisão 
geral e fi nalização dos trabalhos. Semanalmente há um encontro de 
três horas e meia e atividades a serem realizadas em ambiente virtual, 
correspondendo a cinco horas. Inscrições e mais informações: (http://
portal.if.usp.br/extensao/pt-br/sistema-solar).

G - Guru de Vendas
A HSM Educação Executiva promove a Master Class no dia 16 de agosto, 
no Hotel Transamérica, com a presença do guru de vendas, Aaron Ross 
que terá como tema central as Vendas 3.0. Abordará a necessidade de 

especialização dos vendedores, ensinando técnicas simples e sustentá-
veis para a geração de leads qualifi cados que podem elevar as vendas 
ao hipercrescimento. O estudioso também pretende falar sobre compre-
ensão e conquista de nichos de mercado, passando por métodos para 
despertar clientes inativos. O tema vai de encontro com seu último livro 
que leva o nome “Hipercrescimento”, escrito em conjunto com Jason 
Lemkim, e considerado  a nova bíblia de vendas do Vale do Silício. Para 
mais informações, acesse o site: (http://bit.ly/2n7M9ZK).

H - Gestão de Negócios
A Attitude Empreendedora, empresa de consultoria e capacitação cor-
porativa, promove painel que abordará a inovação nas áreas de fi nanças, 
marketing, vendas e pessoas. O evento será realizado no dia 18 (terça-feira), 
às 19h00, na Rua Bahia, 843, Higienópolis. Objetiva discutir a Inovação na 
Gestão de Negócios e como sua empresa pode enfrentar os desafi os colo-
cados pelos cenários político e econômico. Entre os presentes, Guilherme 
Moreira, gerente do departamento de pesquisas e estudos econômicos 
da Fiesp, para falar de Inovação na Gestão Financeira – Desafi os e Opor-
tunidades -  e Guillermo Moane, diretor de negócios na Stilingue, que 
falará sobre gestão comercial/vendas: inovar para vender mais e melhor. 
Os interessados devem se cadastrar pelo site:  (https://goo.gl/qxVgpb).

I - Consumo Consciente
Com produtos exclusivos, artesanais e personalizados, o Bazar Cafofo, 
que acontece nos próximos dias 15 e 16, no Espaço Tangram (Rua 
Fidalga, 184), na Vila Madalena, com a sua aguardada edição de férias. 
Trará uma seleção exclusiva de moda, design, arte, gastronomia e música 
, sob os cuidados do empresário Luiz Fernando Almeida, organizador 
e curador do Bazar. Haverá shows e apresentações artísticas variadas, 
além da divertida Rádio Cafofo, que recebe personalidades da cena 
cultural que se arriscam como DJ. Já estão confi rmados os para esta 
edição as marcas: Bahiti,  Lothe Acessorios,  Fun to Walk,  Presentes 
Salles,  Naná Flores,  Projeto Colibri,  Ana Viegas,  Organic Mahalo, Mtees 
Moda Feminina, Chapeu de Napoleu Doces, Lannai Joias em Prata 925,  
entre outros (bazarcafofo.com.br).

J - Corrida Corporativa
A Square Mile Sport, em parceria com a Bloomberg, anunciou o lan-
çamento do Bloomberg Square Mile Relay São Paulo, décima cidade a 
participar da série de revezamento que acontece nas maiores cidades 
do mundo. Será realizada no dia 18 de outubro. Contará com a parti-
cipação de mais de 50 equipes das principais empresas e instituições 
fi nanceiras, que disputarão troféus e a fama de empresa mais rápida da 
cidade. Cada equipe será formada por 10 colegas de trabalho e cada um 
percorrerá uma milha (1,6 km) pelo Parque do Povo, no Itaim Bibi. A 
corrida será fi nalizada com uma festa de celebração na qual os corredores 
curtirão DJ ao vivo, além de comidas e bebidas. Os fundos angariados 
serão destinados ao Parque Ibirapuera Conservação. Inscrição e mais 
informações em (https://squaremilerelay.com/sao-paulo).

A - Friends of Tomorrow
No dia 5 de agosto, sábado, das 9h15 às 18h30, acontece a primeira edição 

D - Treinamento para Universitários
Especialista em aperfeiçoar as pessoas para o mercado, a IMAM terá 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

25ª CONVECON: JÁ ESTÃO CONFIRMADAS
PARTICIPAÇÕES DE 

PALESTRANTES NOTÁVEIS
Leandro Karnal, Laércio Cosentino e Eliseu Martins 

são alguns dos nomes de palestrantes da 25ª Convenção 

acontecerá de 9 a 11 de outubro de 2017, no Pro Magno Centro 

maior evento da Contabilidade do estado neste ano vai tratar da 
prevenção de fraudes corporativas, do novo relatório do auditor, 

Karnal, um dos mais respeitáveis palestrantes do momento, 

Uma feira de negócios bastante atrativa vai mostrar as 

“Está imperdível esta 25ª Convecon”, disse 

Destaque para saúde (19,8%) e agenciamento, corretagem e 

intermediação (15%) que, juntas, colaboraram positivamente 

para o resultado geral.

Pelo quinto mês consecu-
tivo, o faturamento real 
do setor registrou alta no 

comparativo anual. Em maio, 
as receitas do setor cresceram 
1,7% em relação ao mesmo 
mês de 2016, atingindo R$ 22,1 
bilhões, aproximadamente R$ 
376 milhões acima do valor apu-
rado em maio do ano passado. 

No acumulado dos cinco 
primeiros meses de 2017, o fa-
turamento real cresceu 2,5%, e 
apesar do resultado acumulado 
nos últimos 12 meses ainda ser 
negativo (-0,8%), observou-
-se uma forte desaceleração 
no ritmo de queda, já que em 
dezembro de 2016, essa taxa 

Com o país há quase três anos 
mergulhado em uma crise econô-
mica, a maior parte dos brasileiros 
chega ao segundo semestre de 
2017 sem ainda ter notado me-
lhora no quadro econômico. Um 
levantamento feito pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional e 
Dirigentes Lojistas (CNDL) com 
consumidores de todas as regiões, 
idades e classes sociais revela que, 
na comparação com 2016, 80% dos 
brasileiros tiveram de fazer cortes 
no orçamento ao longo do primeiro 
semestre deste ano para lidar com 
os efeitos da crise.

O principal item cortado por 
esses consumidores foi a alimenta-
ção fora de casa, citado por seis em 
cada dez (57%) pessoas. Outros 
produtos e serviços que também 
deixaram de ser prioridades para 
o brasileiro foi a aquisição de 
roupas, calçados e assessórios 
(55%), idas a bares e restaurantes 
(53%), gastos com lazer e cultu-
ra, como cinema e teatro (51%), 
viagens (51%), idas a salões de 
beleza (50%) e a compra de itens 
supérfl uos nos supermercados 
(50%). Para 76% dos brasileiros, 
vida fi nanceira está igual ou pior 
que no ano passado; economia do 
país piorou para 39%

A pesquisa demonstra que a 

melhora de alguns índices eco-
nômicos como o recuo da infl a-
ção e a queda das taxas de juros 
ainda não se refl etiu em efetiva 
percepção de melhora no dia a 
dia do consumidor. Para 76% dos 
consumidores, a vida fi nanceira 
pessoal continuou igual ou pior do 
que no ano passado. Apenas 19% 
consideram que houve melhora 
no período avaliado. A percepção 
predominantemente negativa 
se mantém elevada em todos os 
estratos analisados, como gênero, 
idade e classe social.

Para 39% dos entrevistados, as 
condições da economia brasileira 
pioraram nos seis primeiros me-
ses deste ano em relação ao ano 
passado, enquanto para 38%, 
ela se manteve do mesmo jeito. 
De modo inverso, apenas 19% 
acreditam que houve melhora ao 
longo do período. “A reconquista 
da confi ança dos brasileiros ainda 
demandará tempo e depende 
de resultados mais palpáveis no 
campo econômico. As projeções 
indicavam que o início da re-
cuperação se daria ao longo do 
segundo semestre. Agora, porém, 
levantam-se muitas dúvidas sobre 
essa possibilidade acontecer 
neste ano”, avalia o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro (SPC/
CNDL).

Cresce o faturamento do setor de 
serviços paulistano pelo quinto mês
Ainda é cedo para afi rmar que a economia nacional voltou à normalidade, mas fato é que o setor de 
serviços da cidade de São Paulo vem demonstrando recuperação nos primeiros meses deste ano
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oestava em -3,4%. Os dados 

são da Pesquisa Conjuntural 
do Setor de Serviços (PCSS), 
que traz o primeiro indicador 
mensal de serviços em âmbi-
to municipal, elaborado pela 
FecomercioSP, com base nos 
dados de arrecadação do Im-
posto sobre Serviços (ISS) do 
município de São Paulo.

O município de São Paulo 
tem grande relevância nos re-
sultados estaduais e nacionais 
do setor de serviços, repre-
sentando em torno de 20% da 
receita total gerada no País. 
Das 13 atividades pesquisadas, 
seis apontaram crescimento no 
faturamento real, em maio, no 

comparativo com o mesmo mês 
do ano passado, e garantiram 
o bom desempenho do setor, 
com destaque para saúde 
(19,8%) e agenciamento, 
corretagem e intermediação 
(15%) que, juntas, colabora-
ram positivamente com 3,1 
pontos porcentuais (p.p) para 
o resultado geral.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, os 
dados apurados continuam 

a sinalizar uma melhoria no 
desempenho das receitas do 
setor de serviços na cidade de 
São Paulo. No entanto, a Enti-
dade pondera que é preciso ter 
cautela nas expectativas, uma 
vez que, para se ter um ciclo 
sustentado de recuperação, é 
preciso uma reativação ampla 
e contínua das demais ativida-
des, do aumento do emprego 
e da recomposição da renda 
da população (FecomercioSP).

Em razão da crise, 80% 
dos brasileiros cortaram 

gastos em 2017

O mercado fi nanceiro espera por infl ação e crescimento econômico 
menores este ano. A estimativa para a expansão do PIB desta vez, caiu 
de 0,39% para 0,34%. A projeção para a infl ação, medida pelo IPCA, caiu 
pela sexta vez seguida, ao passar de 3,46% para 3,38%. Estas estimativas 
são do boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas pelo 
BC sobre os principais indicadores econômicos.

Para 2018, a projeção para o crescimento do PIB foi mantida em 2% 
e a estimativa para o IPCA foi ajustada de 4,25% para 4,24%. As proje-
ções permanecem abaixo do centro da meta de infl ação, que é 4,5%. As 
instituições fi nanceiras esperam por uma taxa básica de juros, a Selic, 
menor neste ano e em 2018. A projeção para o fi nal de 2017 passou de 
8,50% para 8,25% ao ano. Para o fi m de 2018, a expectativa foi alterada 
de 8,25% para 8% ao ano. 

Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. A Selic é um dos instrumen-
tos usados para infl uenciar a atividade econômica e, consequentemente, 
a infl ação. Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que 
o crédito fi que mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a infl ação (ABr). 

Mercado fi nanceiro espera por 
infl ação e crescimento menores
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Confusão no debate 
sobre a Previdência

Nossa Previdência 

funciona no regime de 

repartição, pelo qual 

as aposentadorias 

de hoje são pagas 

pela contribuição dos 

trabalhadores de hoje

Um bom sistema pre-
videnciário tem pelo 
menos quatro funções: 

prover aposentadorias dignas; 
cobrir a totalidade dos traba-
lhadores; servir como política 
de distribuição de renda; e 
mobilizar poupanças para ala-
vancar o desenvolvimento – e 
isso sem consumir dinheiro 
de impostos. O respeito à arit-
mética e aos bons princípios 
econômicos não é o forte dos 
legisladores brasileiros. 

A Constituição de 1988 criou 
a semente de várias distorções 
fi nanceiras, cujas consequên-
cias nocivas à economia foram 
uma espécie de crônica anun-
ciada. Um dos exemplos se deu 
com a Previdência Social. Os 
partidos de esquerda lutaram 
por um elenco de direitos e 
benefícios sem levar em conta 
aspectos contábeis e fi nancei-
ros e, antes de chegarem ao 
poder, impediram reformas na 
Previdência do setor privado 
(o INSS) e nos regimes espe-
ciais dos servidores públicos. ]

Porém, quando Lula assu-
miu, em 2003, o próprio PT 
percebeu que tinha de fazer 
alguma reforma para reduzir 
os défi cits dos sistemas previ-
denciários, sob pena de serem 
os coveiros da promessa de 
justiça social. Um sério equí-
voco foi a criação do “regime 
jurídico único”, pelo qual os 
empregados do setor público 
contratados pela CLT foram 
transformados em “servidores 
estatutários”, com estabilidade 
no emprego e aposentadoria 
com salário integral, ainda que 
não tivessem contribuído para 
isso. Outro problema é o regi-
me fi nanceiro da Previdência. 

Um bom sistema deve fun-
cionar com base no regime de 
capitalização. Neste, o traba-
lhador deposita mensalmente 
uma parte de sua renda em 
conta individual, a ser aplicada 
em ativos de renda. Quando se 
aposenta, o trabalhador tem 
um saldo destinado a pagar-lhe 
a aposentadoria.

Nossa Previdência funciona 
no regime de repartição, pelo 
qual as aposentadorias de hoje 
são pagas pela contribuição 
dos trabalhadores de hoje. 
Estes, quando se aposentarem, 
serão pagos pelo trabalhadores 
do futuro. 

O regime de repartição é 
baseado na solidariedade entre 
gerações e apresenta proble-
mas terríveis: difi culdade de 
compatibilizar o número de 
pagantes com o número de 
aposentados; incapacidade de 
incorporar todos os trabalha-
dores na economia formal para 
que paguem a contribuição 
previdenciária; impossibili-
dade de garantir que o bolo 
arrecadado seja suficiente 
para cobrir toda a despesa; e 
elevado custo burocrático na 
gestão do sistema. Por fi m, a 
divisão do bolo previdenciário 
no Brasil entre os trabalhado-
res privados e os servidores 
estatais é uma das mais injustas 
do mundo. 

Dados oficiais divulgados 
neste mês informam que o 
INSS gasta R$ 150 bilhões para 
pagar 30 milhões de benefícios, 
enquanto apenas o governo 
federal e os estados gastam 
R$ 164 bilhões para pagar 3 
milhões de servidores civis e 
militares. Não que essas duas 
contas devessem ser iguais. É 
possível aceitar alguma dife-
rença a favor dos servidores 
públicos, até pela composição 
das profi ssões de Estado. Mas 
a diferença não pode ser tão 
grande.

Vale ainda considerar que os 
funcionários de governo têm 
duas vantagens que devem ser 
contabilizadas como de alto va-
lor: nunca enfrentam o desem-
prego e têm aposentadorias in-
tegrais. É necessário destacar 
que, quanto às aposentadorias 
integrais, mudanças já foram 
feitas e novos ingressantes em 
alguns quadros públicos já não 
têm mais esse benefício. Mas 
a reforma foi apenas parcial, 
não se completou. 

O fato é que o Brasil é pobre 
e a renda por habitante é bai-
xa; logo, benefícios generosos 
para uns implicarão benefícios 
pífi os para outros.

 
(*) - Economista, é reitor da

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Pequenas transportadoras 
de turismo poderão estar 
no Simples 

O Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte já permite 
que pequenos empresários de 
transporte passageiros paguem 
os impostos pela forma simpli-
fi cada. Mas exclui as empresas 
que organizam excursões in-
termunicipais e interestaduais 
em veículo próprio. O projeto 
do senador Paulo Paim (PT-
-RS), inclui essa categoria no 
Simples Nacional. O senador 
observou que a crise econômica 
associada à alta carga tributária 
e à concorrência desleal com 
o transporte pirata obrigam as 
pequenas empresas de turismo 
a encerrarem suas atividades.

Permitir que esses empresá-
rios também façam o pagamento 
simplifi cado de impostos, disse o 
senador Paim, além de diminuir 
custos, vai contribuir para o 
crescimento do setor e reduzir 
o emprego informal. “É mais do 
que justo! Eu percebi que estava 
havendo com eles uma discrimi-
nação porque a outros setores é 
permitido, e até outros setores 
que atuam de forma semelhante 
ao que eles fazem. Então, por que 
eles não podem estar também 
no Simples Nacional, pagando 
menos contribuição?”, questiona 
o senador. A proposta que inclui 
as pequenas transportadoras 
turísticas no Simples aguarda a 
escolha do relator na Comissão 
de Assuntos Econômicos (Ag.
Senado).

Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, 

apresentou os dados.

O governo não conseguirá 
cumprir a meta fi scal de um 
défi cit primário (resultado 
da arrecadação do governo 
menos os gastos, exceto ju-
ros da dívida) de até R$ 139 
bilhões fi xada para este ano, 
aponta o Relatório de Acom-
panhamento Fiscal divulgado 
pela Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) ontem (10). 
Conforme o órgão, o resultado 
primário deverá totalizar R$ 
144,1 bilhões, 5 bilhões pior 
do que a meta fi xada em lei.

Segundo diretor-executivo 
da IFI, Felipe Salto, há uma 
incerteza importante sobre 
receitas da venda de ativos 
como a BR Distribuidora e do 
novo Refi s (programa de regu-
larização tributária). Por isso, 
ele já prevê o descumprimento 
da meta do governo em 2017. 
Mas para a IFI o ano de 2017 
é o “menor dos problemas”. 
Para o economista, sem o 
aumento da arrecadação e 
aprovação de reformas que 
impactem também as des-
pesas obrigatórias, como a 
reforma da Previdência e a 
redução das despesas com 
pessoal, o ajuste fi scal será 
insufi ciente para reequilibrar 
as fi nanças públicas.

Senador Armando Monteiro 

(PTB-PE).

Mais de três anos após o início 
de sua tramitação no Senado, 
o projeto que pretende acabar 
com a guerra fi scal nos esta-
dos pode ter decisão fi nal no 
Plenário amanhã (12). O texto 
substitutivo que veio da Câmara 
dos foi ajustado na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
pelo relator, Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES). E seu parecer 
foi aprovado, seguindo com 
urgência para a última etapa 
de votação.

Na avaliação de Armando 
Monteiro (PTB-PE), há hoje 
consciência de que a concessão 
desenfreada de incentivos do 
principal tributo estadual, o 
ICMS, provocou concorrência 
predatória entre os estados 
para atrair investimentos, 
perda signifi cativa de receita 
e insegurança jurídica às em-
presas beneficiadas. Muitos 

Caso os senadores confi rmem o texto sem mudanças, o projeto seguirá para sanção presidencial.

O projeto será votado na 
forma do texto aprovado 
pela Câmara, pois os re-

latores Ricardo Ferraço (PSDB-
-ES) e Romero Jucá (PMDB-
-RR) não aceitaram qualquer 
uma das sugestões de mudança 
defendidas por senadores não 
só da oposição, mas também da 
base governista. Entretanto, há 
a promessa de que o presidente 
Michel Temer vetará os pontos 
mais polêmicos da proposta.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, informou que 
a discussão do projeto já foi en-
cerrada. Hoje, acrescentou, os 
líderes de partidos e de blocos 
partidários poderão encami-
nhar a votação, que é quando o 
líder orienta sua bancada para 
aprovar ou rejeitar o projeto. 
Não haverá discursos de sena-
dores que não são líderes. Em 
seguida, haverá a votação no-
minal por parte dos senadores 
e o resultado é divulgado em 
seguida.

Dando continuidade aos 
trabalhos, as emendas que 
receberam parecer contrário 

Elaboração e 
comercialização de 
queijos artesanais

A Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara realiza 
audiência pública hoje (11), para 
discutir o projeto que regulamen-
ta a produção e comercialização 
de queijos artesanais. A proposta 
defi ne como queijo artesanal 
aquele elaborado por métodos 
tradicionais, com vinculação e 
valorização territorial. O debate 
foi proposto pelos deputados 
Jones Martins (PMDB-RS), que é 
relator da proposta na comissão, 
e Padre João (PT-MG).

Para Padre João, a proposta é 
importante pois a produção de 
queijos artesanais é tradicional e 
disseminada no Brasil. “O projeto 
busca regular a atividade de cerca 
de 80 mil produtores de queijos 
artesanais no País, oferecendo 
um instrumento próprio adap-
tado a suas necessidades e sua 
realidade”. Jones, por sua vez, 
destaca que o queijeiro artesanal 
não tem como cumprir as exigên-
cias legais aplicáveis às indústrias 
de médio e grande portes. 

“Os requisitos são despro-
porcionais para aqueles que 
desejam simplesmente elaborar 
o queijo artesanal no próprio 
estabelecimento, utilizando 
como matéria-prima o leite ali 
produzido,” disse. A audiência 
pública será realizada a partir das 
9h30. O debate será interativo. 
Os cidadãos podem participar 
enviando perguntas e comen-
tários pelo portal e-Democracia 
(Ag.Câmara).

A Comissão Especial sobre Inovação Tecnoló-
gica da Saúde realiza hoje (11) uma audiência 
pública para discutir a inovação na radioterapia 
e nos exames de imagem. O colegiado tem como 
objetivo estudar o processo de inovação e incor-
poração tecnológica no complexo produtivo da 
saúde, no Brasil e no mundo.

O debate foi proposto pelo presidente do cole-
giado, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), que 

considera relevante conhecer as novidades da 
indústria nessa área. “Os exames de imagem são 
parte essencial da assistência à saúde. O Brasil 
precisa ter uma participação forte neste merca-
do, e proporcionar maior acesso da população a 
estes exames”, disse o parlamentar. Foram con-
vidados para discutir o assunto representantes 
do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Rede 
Brasileira de Diagnóstico (Ag.Câmara).

O deputado Geraldo Resende 
(PSDB-MS) apresentou projeto 
que dispõe sobre a transparên-
cia das relações fi nanceiras en-
tre a indústria da área da saúde 
e médicos. O projeto disciplina 
a transparência dessa relação, 
como também estabelece a pu-
blicidade dessa relação privada. 
A proposição garante a publi-
cidade e divulgação de gastos 
que produtores e fornecedores 
de medicamentos, fármacos, 
equipamentos médicos, órteses, 
próteses, exames, dentre outros 
venham a ter com médicos.

A proposta estabelece como 
gastos: prêmios, bonifi cações, 
viagens, hospedagens, ali-
mentação, brindes, presentes, 
amostras grátis de produtos, 
consultorias, pesquisas, paga-
mentos de direitos autorais, 
dentre outros.

“A falta de transparência 
dessas relações pode ocasionar 
comportamentos antiéticos e 
até criminosos, como vimos 
no caso da máfi a das próteses. 
Na ocasião, fabricantes paga-
vam para médicos indicarem a 

necessidade de intervenções, 
algumas delas, injustifi cáveis, 
ocasionando sérios danos a 
saúde das pessoas. O paciente 
tem todo o direito de saber se 
aquele profi ssional tem rela-
ções comerciais com a indústria 
de insumos médicos”, defendeu 
Resende, que foi presidente 
da CPI da Máfi a das Próteses 
em 2015.

Os dados de gastos dessa 
natureza devem ser divulga-
dos na página da internet da 
empresa, além de enviados 
para o Ministério da Saúde e a 
ANVISA, até três meses depois 
do fi m do ano, quando foram 
realizados. Também estabelece 
como infração sanitária grave 
a indicação de insumos sem 
justifi cativa técnica. “Esta é 
uma primeira iniciativa na 
proteção dos pacientes. Quem 
procurar atendimento médico 
também terá o papel cidadão 
de fi scalizar as relações entre 
a indústria e o profi ssional e, 
a partir dessa medida, terá 
elementos para isso”, fi naliza 
Resende (psdbnacamara).

Pe
dr

o 
Fr

an
ça

/A
g.

Se
na

do

A
rq

ui
vo

/A
B

r
G

er
al

do
 M

ag
el

a/
A

g.
Se

na
do

Alex Ferreira/Ag.Câmara

Senado deve concluir votação 
da reforma trabalhista hoje

Depois de mais de dois meses de debates e 864 emendas de senadores apresentadas, o Senado deve 
concluir hoje (11), no plenário, a votação da chamada reforma trabalhista

deverão ser votadas em glo-
bo, ou seja, todas juntas de 
uma vez e, provavelmente, 
em votação simbólica. Todas 
têm parecer pela rejeição. A 
partir daí, o Plenário passará a 
votar as emendas destacadas 
para votação em separado 
pelos partidos ou blocos 
partidários. A votação de 
cada destaque também po-

derá ser encaminhada pelas 
lideranças.

Individualmente, cada sena-
dor também pode pedir para 
que uma emenda ao projeto 
seja destacada para votação em 
separado. No entanto, para que 
esse tipo de requerimento seja 
apreciado, é preciso a concor-
dância da maioria do Plenário, 
o que difi cilmente ocorre. Já os 

destaques apresentados pelos 
partidos ou blocos têm de ser 
obrigatoriamente colocados em 
votação. Se alguma alteração 
for aprovada pelos senadores, 
o projeto terá de voltar para 
nova análise da Câmara. Caso 
os senadores confi rmem o texto 
sem mudanças, o projeto se-
guirá para sanção presidencial 
(Ag.Senado).

Rombo de R$ 144,1 bilhões 
nas contas do país em 2017

“Se não aprovamos essas 
reformas, mais difícil será fazer 
o ajuste. Pensar que todo o 
ajuste seja feito só no lado da 
despesa é ilusório. Precisamos 
de um cenário mais positivo 
com a queda da relação dívida/
PIB”, apontou.O IFI advertiu 
ainda que o espaço de corte 
das despesas discricionárias 
(em que o governo tem maior 
liberdade para remanejamen-
tos e cortes) vem se reduzindo 
drasticamente, já que os gastos 
por ministério caíram bastante 
em relação a 2016. Além disso, 
a partir de 2020 o teto de gastos 

terá restrição efetiva, exigindo 
mudanças nos gastos obriga-
tórios do governo.

Apesar da melhora de da-
dos de atividade econômica 
em abril e maio, o PIB deve, 
segundo estimativa do estudo, 
apresentar retração de 0,3% 
em relação aos primeiros três 
meses do ano. Segundo Felipe 
Salto, o provável recuo pode ser 
explicado pela piora dos índices 
de confi ança e a recuperação 
ainda frágil do emprego. Ainda 
assim, o economista estima que 
o PIB fechará o ano em 0,46% 
(Ag.Senado).

Projeto torna 
transparente relação 

entre indústria e médicos

Deputado Geraldo Resende (PSDB-MS).

Proposta de fi m da guerra 
fi scal pode ser votada amanhã

aprovar uma súmula vincu-
lante. Essa decisão do STF, se 
aprovada, transformaria esses 
benefícios em dívidas tribu-
tárias. Além disso, há muitos 
questionamentos na Justiça 
e no Carf sobre cobranças 
da Receita. Portanto, diante 
desse cenário de litigiosidade, 
incertezas e prejuízos, a aposta 
de Armando e de vários outros 
senadores é que o projeto será 
aprovado no Plenário. “Vamos 
encerrar esse capítulo da guer-
ra fi scal”, acredita o senador.

Igual confi ança tem o re-
lator, Ferraço. Para ele, o 
projeto resolve a guerra do 
ICMS, convalida os incentivos 
concedidos sem aprovação do 
Confaz e estabelece regras de 
transição para que o país possa 
migrar para outro modelo de 
estímulo aos investimentos 
(Ag.Senado).

desses convênios foram feitos 
sem aprovação do  Confaz, que 
exige unanimidade de todos os 
secretários de Fazenda dos es-
tados para convalidar os benefí-
cios fi scais. Assim, tornaram-se 
unilaterais e inconstitucionais. 

O assunto foi parar no STF, 
que já deu sinais que pode 

Comissão debate inovação nos exames de imagem
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1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Samara Tie Maia Yamashita, 
REQUERIDO POR Manabu Yamashita - PROCESSO Nº1011772-12.2015.8.26.0003. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10.01.2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Samara Tie Maia Yamashita, CPF 235.450.838-70, RG 32.429.598-4, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Manabu Yamashita, RNE W-207349N, CPF 660.998.978-87. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2017. 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE HERMELINDA TORQUATO 
FERNANDES, REQUERIDO POR HELOÍSA TORQUATO FERNANDES KAJIMOTO - PROCESSO 
Nº1000295-95.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 24/11/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de HERMELINDA TORQUATO FERNANDES 
RG. 1.128.028-1, CPF 046.832.268-04 declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil por apresentar “comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir 
desejos ou necessidades, o que a impossibilita de imprimir diretrizes da vida. Há restrição total para 
os atos da vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, 
hipotecar, demandar ou ser demandado. O quadro descrito é irreversível (fls. 118)”,  e nomeada como 
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. HELOÍSA TORQUATO FERNANDES KAJIMOTO, RG. 
6.002.820 e CPF. 021.922.608-30. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 
de abril de 2017. 

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Ata das Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, Realizadas em 26/04/2017 - Data, Hora e Local: 26.04.2017, às 09:00hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 113, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios 
dos dias 14, 15 e 16/03/2017. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente da Mesa: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério Giorgi Pagliari. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por 
unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: - os acionistas, por unanimidade, abstendo-
-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 
13/04/2017, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas 
nos mesmos jornais, nos dias 14, 15 e 16/03/2017; 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 identi-
dade 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; Diretor-Secretário: 
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; e, Diretor sem designação especial: Flávio de 
Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula de identidade RG. nº 3.594.899-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 035.540.238-68, 
residente e domiciliado na rua Tamarataca, 239, 6º andar, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam decla-
ração de desimpedimento. e, 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês. Em Assembleia Geral Extraordinária: aprovar a consolidação do Estatuto Social da sociedade em 
conformidade com a redação constante do documento em apartado, o qual, autenticado pela mesa, integra a presente Ata de Assembleia 
como Anexo I da mesma. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi 
lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 26 de abril de 2017. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério 
Giorgi Pagliari, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p/ Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias 
Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério 
Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 26 de abril de 2017. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 298.230/17-3 em 03/07/2017.
Anexo I - Integrante da Ata das Assembleias Ordinária e Extraordinária realizadas conjuntamente em 26/04/2017 - Estatuto Social 
Consolidado - Agropecuária Oriente S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Fins e Duração - Artigo 1º- A Agropecuária 
Oriente S.A., com sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São Paulo, à avenida Paulista nº 352, 11º andar, sala 113, é uma socie-
dade anônima que reger-se-á por estes Estatutos e pelas demais leis que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º- A sociedade tem por fim a explo-
ração da atividade agrícola e pecuária em geral, comércio, indústria, importação e exportação de produtos agrícolas e agropecuários e to-
das as demais atividades conexas e derivadas, locação e arrendamento de bens móveis e imóveis, comercialização de imóveis próprios, 
podendo instalar filiais, agências e depósitos em qualquer cidade do país ou exterior, a critério da Diretoria, desde que essas atividades 
independam de autorização governamental. Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social 
e das Ações - Artigo 4º - O capital social é de R$ 952.901,00 (novecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e um reais), integralizado 
e representado por 690.450.594 (seiscentos e noventa milhões, quatrocentas e cinquenta mil, e quinhentas e noventa e quatro) ações or-
dinárias ou comuns, sem valor nominal. § 1º - As ações terão a forma exclusivamente nominativa. § 2º- As ações são representadas por 
certificados simples ou múltiplos e, provisoriamente, por cautelas, uns e outros assinados sempre por dois diretores, com designação es-
pecial. § 3º - As ações são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas assembleias gerais. Artigo 
5º- O direito à transferência das ações é limitado em virtude do direito de preferência que os demais acionistas têm à sua aquisição na 
proporção das ações que possuírem. § 1º - O acionista que desejar alienar as suas ações, no todo ou em parte, sujeitar-se-á às seguintes 
disposições: a) deverá comunicar o seu propósito à Diretoria que, no prazo de 10 (dez) dias, cientificará os demais acionistas, notificando-
-os, mediante carta registrada, para que exerçam o seu direito de preferência, se o desejarem, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data 
do recebimento da notificação; b) se algum acionista deixar de exercer o direito de preferência dentro do referido prazo, os demais acionis-
tas terão um prazo adicional de 10 (dez) dias para o exercício do direito de preferência com relação as ações restantes; c) se nenhum 
acionista exercer o direito de preferência, as ações serão adquiridas pela sociedade, observadas as prescrições e limitações legais perti-
nentes; igual procedimento será observado quanto as ações que remanescerem depois de escoado o prazo adicional a que alude a alínea 
b; e, d) se a sociedade não dispuser de recursos para adquirir as ações, poderá o acionista ofertante aliená-las a terceiros, desde que o 
faça no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da expiração do prazo de preferência, após o qual será obrigado a renovar o oferecimen-
to. § 2º - A preferência à aquisição em favor dos demais acionistas, bem assim à aquisição das ações pela sociedade, serão asseguradas 
pelo valor correspondente ao do patrimônio líquido, com base em balanço especialmente levantado para esse fim. § 3º - O pagamento ao 
alienante poderá se dar mediante 10 (dez) prestações semestrais iguais e consecutivas, corrigíveis monetariamente mediante a aplicação 
dos índices de variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, ou dos que venham a ser criados, em substituição, pelo Gover-
no Federal. § 4º - Ressalva-se em favor de qualquer dos acionistas o direito de exigir, de quem as houver adquirido, as ações vendidas com 

inobservância das prescrições estabelecidas nestes Estatutos. Capítulo III - Da Administração - Artigo 6º - A sociedade será administra-
da por uma Diretoria composta de 03 (três) a 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela assembleia geral, 
sendo 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) Diretor-Superintendente, 01 (um) Diretor-Secretário e 01 (um) Diretor sem designação específi-
ca, com mandato por 03 (três) anos, permitida a reeleição. § 1º - Os diretores perceberão a remuneração mensal que for estabelecida indi-
vidual ou globalmente pela assembleia geral. Além dessa remuneração, farão eles jus também a uma participação nos lucros do exercício 
social, fixada pela assembleia geral, atendido, porém, o disposto no artigo 152 §1º da Lei nº 6.404/76. § 2º - Os diretores serão investidos 
nos seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de “Atas de Reuniões de Diretoria”, no prazo de 30 (trinta) dias 
da eleição, sob pena de perda do mandato para o qual foram eleitos, ressalvado o disposto no artigo 149, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. 
Artigo 7º - Nos seus impedimentos ocasionais os diretores, Presidente, Superintendente ou Secretário se substituirão uns aos outros na 
ordem de sua nomeação e, nos casos de ausência ou impedimentos definitivos, renúncia ou falecimento de qualquer um deles, a Diretoria 
escolherá o substituto para que exerça as funções respectivas até a primeira assembleia geral que se realizar, quando então será eleito o 
substituto definitivo, cujo mandato será o que restava ao substituído, percebendo os mesmos honorários. Artigo 8º- A sociedade será vali-
damente representada, em todos e quaisquer atos, por dois diretores ou por qualquer um deles em conjunto com um procurador especial-
mente constituído através de instrumento no qual se mencionem os atos que poderá praticar. § 1º - A representação em Juízo, ativa ou 
passivamente, reputar-se-á válida através de qualquer dos diretores ou através de procurador especialmente constituído. § 2º - Em casos 
excepcionais, poderá a sociedade se fazer representar por dois ou mais procuradores para, sempre em conjunto de dois, praticarem os atos 
explicitados no respectivo instrumento de mandato, cujo prazo de validade será nele fixado. Artigo 9º- As atribuições específicas dos dire-
tores são as seguintes: 1) do Diretor-Presidente: presidir as reuniões da Diretoria e as que esta realizar em conjunto com o Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento; 2) do Diretor-Superintendente: (a) substituir o Diretor-Presidente nas suas ausências, faltas e impedi-
mentos; (b) dirigir e organizar os negócios ordinários da sociedade; (c) coordenar a atividade industrial e comercial da companhia; (d) dirigir 
e administrar as fábricas; e, (e) dirigir os serviços propriamente técnicos das fábricas; 3) Diretor-Secretário: (a) elaborar programas de 
planejamento, coordenação e controle da companhia; (b) ter sob sua guarda, direção e fiscalização os serviços do escritório, contabilidade 
e respectivo pessoal; (c) exercer a direção da tesouraria, tendo sob sua guarda e fiscalização os valores e documentos da sociedade; (d) 
contratar e efetuar vendas de mercadorias; e, (e) estudar e resolver as questões de caráter comercial da empresa; e, 4) do Diretor sem 
designação específica: colaborar com os demais diretores nas suas respectivas atribuições, nos limites deste Estatuto. Artigo 10º - Os 
mandatos dos diretores terão início com o termo de posse de seus titulares, terminando com a investidura dos novos titulares. Artigo 11º 
- São atribuições da Diretoria: a) administrar os negócios da sociedade, cumprindo e fazendo cumprir a lei e os presentes estatutos; e, b) 
efetuar operações de crédito e celebrar todos os contratos e negócios de legítimo interesse da sociedade. Artigo 12º - A Diretoria, nos limi-
tes estabelecidos nestes Estatutos, fica autorizada a alienar e hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive 
caução de títulos ou de direitos creditórios, e dar bens móveis em alienação fiduciária em garantia. Artigo 13º - A Diretoria reunir-se-á or-
dinariamente de acordo com a periodicidade previamente estabelecida e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente 
ou pela maioria de seus membros. § 1º - O quórum para a instalação da reunião de Diretoria será o da maioria simples de seus membros. 
§ 2º - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos e deverão constar de ata lavrada em livro próprio e assinadas por 
todos os diretores presentes à reunião quantos assegurem o quórum das deliberações. Artigo 14º - Serão obrigatoriamente objetos de 
deliberações da Diretoria: I. - a alienação e a oneração de bens do ativo permanente; e, II. - a abertura, transferência ou extinção de filiais 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e a fixação da dotação do correspondente capital. Artigo 15º - Serão arquivadas no 
Registro de Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante ter-
ceiros. Artigo 16º - Os diretores eleitos serão empossados independentemente de caução. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 
17º- Haverá anualmente uma assembleia geral ordinária que se realizará nos quatro primeiros meses que se seguirem ao término do 
exercício social, para resolver sobre os assuntos que a lei lhe atribui, e assembleias gerais extraordinárias sempre que os interesses sociais 
o exigirem. § ÚNICO: As assembleias gerais serão convocadas na forma do art. 124, da Lei nº 6.404/76, e serão instaladas pelo Diretor-
-Presidente ou, na sua ausência, por qualquer outro Diretor presente, o qual, após verificação do quórum legal, convidará os acionistas a 
designarem um dentre eles para presidi-la. O escolhido ou aclamado para presidente da mesa convidará um outro, acionista ou não, para 
secretariá-lo. Artigo 18º- Nas assembleias gerais que tenham por objeto alteração de qualquer artigo deste estatuto, relativo à transferência 
de ações, somente será válida a deliberação aprovada por acionistas que representem, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do ca-
pital social. Capitulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 19º - A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e 
3 (três) suplentes, que somente será instalado por deliberação da assembleia geral nos casos previstos no § 2º do art. 161 da Lei nº 
6.404/76. § 1º - O funcionamento do Conselho Fiscal irá até a primeira assembleia geral ordinária que se seguir à sua instalação. § 2º - os 
honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal serão fixados pela assembleia geral que os eleger e não poderão ser inferiores ao 
referido no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76. Capitulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Lucros e sua Aplicação 
- Artigo 20º - O exercício social coincidirá com o civil. Artigo 21º - No fim de cada exercício social será levantado o balanço geral e o lucro 
líquido apurado, após as amortizações e depreciações admitidas em Lei, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a consti-
tuição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 12% (doze por cento) sobre o capital social nominal 
a título de dividendos aos acionistas, podendo, no entanto, a critério da assembleia geral, ser utilizada a faculdade prevista no § 3º do item 
III do art. 202 da Lei nº 6.404/76; c) A participação dos diretores, que somente será devida quando aos acionistas forem atribuídos dividen-
dos iguais ou superiores a 25% (vinte e cinco por cento), na forma do § 1º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e, d) O restante terá o destino 
que a assembleia determinar. Capitulo VII - Da Liquidação - Artigo 22º - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
competindo à assembleia geral que resolver a liquidação nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liqui-
dação. São Paulo, 20 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário.
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ALTERAR FUNÇÕES 
Empresa pretende alterar algumas funções, poderá ser efetuada a 
qualquer momento, terá que alterar o salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO COM AVISO TRABALHADO, ENTRE-
TANTO CONSEGUE NOVO EMPREGO, QUAIS AS DATAS DA BAIXA E 
DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS?

No caso concreto, a data da baixa em CTPS será a aquela da solicitação 
da dispensa em definitivo, ou seja, da comunicação do novo emprego. 
O pagamento das verbas rescisórias é em 10 dias corridos, desde que 
não ultrapasse o último dia do aviso prévio (30º dia).

CONTRATAR SEM A CARTEIRA DE RESERVISTA
Empresa pode contratar funcionário que não possui carteira de 
reservista, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOFRE ACIDENTE DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário no gozo de férias sofre acidente e recebe atestado 
de 30 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DURAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Qual o tempo máximo do contrato de experiência, qual a base legal. 
Para contratação de temporário, quais empresas podem aderir. Como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO PARCIAL DO APRENDIZ
Aprendiz com jornada de 20hs semanais terá gozo de férias propor-
cional? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITOS DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO
Aposentado que continua trabalhando, quais seus direitos caso 
peça demissão ou for demitido, terá direito a multa de 40%? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA - Semestre Findo
em 31/12/16 e Exercícios Findos em 31/12/16 e 2015 (R$ mil)

  2º Sem.            Exercícios
Fluxos de Caixa das Atividades Operac.     2.016     2.016     2.015
Lucro/Prejuízo do Semestre e Exercício        501        895        120
Ajustes por:   - Depreciação 26 54 50
Ajuste ao valor mercado - TVM e

Instrum. Financeiros Derivativos            -            -            -
527 949 170

(Aumento) Dimin. em Ativos Operacionais
Títulos e Valores Mobiliários - - 3
Outros Créditos - 502 - 383 - 263

Aumento (Dimin.) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações        606     1.702   - 1.812

Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades Operacionais 631 2.268 - 1.902
Fluxos de Caixa Ativid. de Investimentos

Baixa de Ativo Imobilizado        - 48       - 82       - 47
Caixa Líquido Usado Ativid. de Investim.       - 48       - 82       - 47
Aumento (Red.) Caixa e Equiv. de Caixa        583     2.186   - 1.949
Caixa e Equiv. de caixa início do período 2.846 1.243 3.190
Caixa e Equiv. de caixa no fim do período     3.429     3.429     1.242
Aumento (Red.) Caixa e Equiv. de Caixa        583     2.186   - 1.948

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Semestre Findo em 31/12/2016
e Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 (R$ mil)

  2º Sem.             Exercícios
     2.016      2.016      2.015

Receita da Intermediação Financeira      6.607    10.712       5.880
Resultado de Operações de Câmbio 6.190 9.683 4.561
Rendas Prestação de Serviços 417 1.029 1.319
Resultado de  Operações com TVM -
  Renda Fixa e Variavel - - -

Resultado Bruto da Intermed. Financ.      6.607    10.712       5.880
Outras Receitas/Despesas Operacion.    - 5.893    - 9.444     - 5.729

Despesas de Pessoal - 1.423 - 2.203 - 1.386
Outras Despesas Administrativas - 4.364 - 7.067 - 4.541
Despesas Tributárias - 23 - 54 - 74
Outras Receitas Operacionais 262 537 660
Outras Despesas Operacionais - 319 - 603 - 336
Despesas de Depreciação e Amortiz. - 26 - 53 - 51

Resultado Operacional         714      1.269         151
Resultado não Operacional - 2 - 2 -
Resultado Antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações         711      1.266         151
IR e Contribuição Social       - 210       - 371         - 31
Provisão para Imposto de Renda - 111   - 194     - 15
Provisão para Contribuição Social - 100 - 177 - 16
Lucro/Prejuízo Semestre e Exercício         501         895         120
Nº de Cotas 1.325 1.325 1.325
Lucro/Prejuízo por quotas R$        0,38        0,68        0,09

PASSIVO    31.12.16    31.12.15
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE        3.093        1.096

Outras Obigações        3.093        1.096
Câmbio a liquidar 1.644 -
Sociais e Estatutárias 293 -
Fiscais e Previdenciárias 696 981
Diversas 460 115

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        1.325           723
Capital        1.325  1.325

De domiciliados no país 1.325 1.325
Lucro/prejuízo acumulado - - 602

              .               .
TOTAL DO PASSIVO        4.418        1.819

ATIVO    31.12.16    31.12.15
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE        4.223        1.654

Disponibilidades        3.429        1.243
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos             33            33

Título de renda fixa 33 33
Outros Créditos           761           378

Câmbio a Liquidar 713 -
Rendas a receber 41 245
Diversos 7 133

PERMANTE           195           165
Imobilizado de uso           195           165

Imobilizações de uso 421 363
(-) Depreciações acumuladas         - 226         - 198

TOTAL DO ATIVO        4.418        1.819

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Milhares de Reais)

TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ(MF) nº 57.582.264/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 (Em R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A Corretora tem por objetivo a intermediação
em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de cam-
bio, além de prestar serviços de consultoria neste segmento. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis
foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei das Soci-
edades por Ações e Instruções do Banco Central do Brasil, e estão
sendo apresentadas segundo as disposições constantes do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. 3.
Principais Práticas Contábeis. a) Os títulos e valores mobiliários estão
classificados de acordo com as normas previstas na Circular no 3.068
de 08.11.01 do Banco Central do Brasil. Os títulos classificados nas ca-
tegorias para negociação e disponíveis para venda estão avaliados por
seus valores de mercado na data do balanço. O registro da valorização
ou da desvalorização e efetuado no patrimônio líquido em conta especi-
fica denominada "Ajustes ao Valor de Mercado - TVM" pelo valor liquido
dos efeitos tributários (imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro). b) O imobilizado de uso é demonstrado ao custo de aquisição,
corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calcula-
das pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil
econômica dos bens. c) As férias a pagar são constituídas com base no
direito adquirido pelos empregados até a data do balanço, incluindo os
correspondentes encargos sociais. d) Os ativos e passivos monetários
denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para Reais
pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças
decorrentes da conversão de moeda foram reconhecidas no resultado
do período na rubrica "Resultados de Operações de Câmbio". 4. Caixa e
Equivalentes de Caixa. Caixa e Equivalentes de Caixa são representa-
dos por disponibilidade em moeda nacional e estrangeira. Os valores em
moeda estrangeira estão convertidos às taxas oficiais de câmbio em vi-
gor na data de encerramento do exercício.

Descrição      2.016      2.015
Disponível moeda nacional 282 980
Depósitos bancários 2.673 177
Disponível moeda estrangeira 473         85
Total      3.428      1.242
5. Outros Créditos - Diversos. Outros créditos - rendas a receber são re-
presentadas por valores de corretagem de cmbio a receber:
Descrição      2.016      2.015
Corretagens de câmbio a receber 712 0
Adiantamento salariais 1 4
Impostos de renda à compensar 6 46
Devedores diversos no País         41        329
Total        760        379
6. Outras Obrigações.
Descrição      2016      2015
Câmbio vendido a liquidar 1.644 0
Fiscais e previdenciárias        696        980
Diversas        752       116
Total     3.092     1.096
7. Capital Social. O capital social de R$ 1.325.000,00 totalmente subscrito
e integralizado está representado por 1.325.000 quotas de R$ 1,00 cada
uma. 8. Gerenciamento de Riscos. 8.1. Risco Operacional. A Torre
Corretora, visando aprovar políticas e procedimentos a serem adotados para
o cumprimento do disposto na Resolução nº 3.380 do CMN, que sejam con-
sistentes com os negócios da instituição implementou uma estrutura de
Gerenciamento do Risco Operacional alinhado com a realidade e o objetivo
do negócio. A diretoria definiu seu compromisso no sentido de estabelecer

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre Findo em 31/12/16 e Exerc. Findos em 31/12/16 e 15 (R$ mil)

Capital  Luc/Prej.
EVENTOS   Realizado Acumulado         Total
Saldo em 01/07/16         1.325          - 208        1.117
Lucro do semestre - 501 501
Distribuição de Lucros - - 293 - 293
Saldo em 31/12/16         1.325                -        1.325
Mutações do período                -            208               -
Saldo em 01/01/16         1.325          - 602           723
Lucro do exercício - 895 895
Distribuição Lucros - 293 - 293
Saldo em 31/12/16         1.325                -        1.325
Mutações do período                -            602               -
Saldo em 01/01/15         1.325          - 722           603
Lucro do exercício - 120 120
Saldo em 31/12/15         1.325          - 602           723
Mutações do período - 120 -

diretrizes para o contínuo aprimoramento do gerenciamento dos riscos as-
sociados ao negócio, estando capacitada a identificar, avaliar e monitorar e
controlar os riscos. Foi ainda deliberada como melhor prática de gerencia-
mento de riscos a aplicação do programa de auto avaliação, e através dos
seus colaboradores atuarem preventivamente mediante a avaliação dos ris-
cos e controles, registro e tratamento de perdas e a implementação de pla-
nos de ação para mitigado dos riscos operacionais. Tal política foi aprovada
pela diretoria e comunicada aos colaboradores e partes relevante para o
necessário cumprimento. Será ainda revisada criteriosamente em período
anual ou quando mudanças significativas ocorrerem, assegurando a contí-
nua pertinência, adequação e eficácia. 8.2. Risco de Mercado . A política de
gerenciamento de risco de mercado em atendimento a Resolução CMN nº
3.464 foi implementada na instituição visando adotar procedimentos que
sejam consistentes com a estratégia dos negócios da Corretora, sua
expertise e tolerância a risco. Tal política estabelece diretrizes e responsa-
bilidades para a implementação e manutenção do sistema de gerenciamen-
to de risco de mercado da instituição. Tem como objetivo promover ações
que possam manter a exposição dos riscos de mercado em patamares
aceitáveis do cenário atual; manter suficiente entendimento e conhecimen-
to desses riscos envolvidos na tomada de decisões, os quais afetam na
condução dos negócios e alinhá-los com a estratégia da instituição; definir
e aprovar limites operacionais e seguir estritamente as regulamentações
pertinentes a alocação de capital para cada tipo de negócio realizado pela
Corretora; assegurar a alocação de recursos tecnológicos e humanos, in-
clusive treinamento necessário para o desempenho adequado na gestão de
ativos e passivos expostos ao risco de mercado. A definição de que trata
este tópico, inclui ainda o risco das operações sujeitas a variação cambial,
das taxas de juros, dos pregos de ações e dos pregos de mercadorias
(commodities). 8.3. Risco de Crédito. Visando atender a Resolução nº 3.721/
09, a Torre Corretora nomeou o diretor responsável devidamente cadastra-
do no UNICAD. Foi implementada uma estrutura de gerenciamento do risco
de crédito compatível com a natureza e complexidade das operações da
instituição, uma vez que atua somente na intermediação de operações de
câmbio e na prestação de serviços correlatos aos processos desta nature-
za, identificando como risco a possibilidade da ocorrência do não recebi-
mento da remuneração pelos serviços prestados a seus clientes. Para ate-
nuar essa possibilidade (risco), a Torre Corretora adota acompanhamento
sistemático diário dos valores a receber através de relatórios do sistema de
cobrança e sistema gerencial, possibilitando a identificação pronta das
ocorrências e tomar as medidas necessárias para a solução.

LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO - Diretor
CARLOS ALBERTO DE  SOUZA

Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião: Examinamos as demonstrações contabéis da Torre Corretora
de Câmbio Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre fin-
do nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas inclu-
indo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Torre Corretora de Câmbio Ltda. em 31/12/2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício e se-
mestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a
Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contábilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinão. Responsabilidade da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração da corre-
tora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determi-

nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável e um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
ecônomicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem
disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-

ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intenci-
onais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião so-
bre a eficácia dos controles internos da Corretora; - Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; -
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar duúvida significativa em relação a ca-
pacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contá-
beis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Corretora não mais se manter em con-
tinuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 1 de junho de 2017.

NARAZZAQUI, HF & CIA - AUDITORES
CRC 2SP 009812/O-7

Valdemir Labella - CRC 1SP 186443/O-2

20 mil doses de 
sêmen de zebu 
para a Índia

O Brasil vai exportar 20 mil 
doses de sêmen de zebu para 
a Índia, o país berço do animal. 
Essa será a segunda exportação 
para o país, feita pela ABS, 
única empresa apta no Bra-
sil para o processo. O material 
genético a ser exportado é de 
dois touros diferentes da raça 
Gir Leiteiros. O envio será feito 
em duas etapas. O primeiro lote, 
com 12 mil doses, chegará ao 
destino em agosto. O segundo 
lote ainda não tem data defi nida 
para envio.

Segundo a empresa, a Índia 
tem um volume de insemi-
nações cerca de dez vezes 
maior que o do Brasil, atingindo 
mais de 120 milhões de doses 
por ano. O país representa a 
abertura de um “mercado fan-
tástico, muito promissor para a 
genética zebuína de nosso país”, 
diz em nota a ABS. A primeira 
exportação de sêmen feita pelo 
Brasil para a Índia, depois de 
cinco anos de negociações, 
foi realizada em 2015, quando 
foram enviadas mil doses de 
sêmen de dois touros.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ), as expor-
tações de sêmen bovino tanto 
para corte quanto para leite 
cresceram 33,1% em 2016 em 
relação a 2015, totalizando 
296,4 mil doses. Os países que 
mais importaram a genética de 
corte foram Paraguai, Bolívia 
e Argentina. As exportações 
de corte atingiram quase 135 
mil doses, representando um 
crescimento de 30% em relação 
a 2015. Já a exportação de 
sêmen das raças leiteiras bra-
sileiras cresceu 36%, atingindo 
a marca de 162 mil doses. Os 
principais importadores foram 
Colômbia, Costa Rica e Equador 
(ABr).

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Álcool Ferreira S.A. 
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para o exercício de findo em 31/03/2017 e 15 Meses do exercício findo em 31/03/2016 - (Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Passivo e Patrimônio Líquido 31/3/17 31/3/16
Circulante  30.029   27.404
Fornecedores  20.240   18.253
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  481   461
Obrigações tributárias  540    684
Outras obrigações  8.768    8.006
Não circulante  281   2
Outras Obrigações  281   -
Obrigações tributárias –  2
Patrimônio líquido  15.724   10.727
Capital social  9.240    9.240
Reserva de capital  511   235
Lucros (prejuízos) acumulados  5.973   1.252
Total do passivo e patrimônio líquido  46.034   38.133

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Lucros (prejuízos) acumulados   Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  4.000   41   658   (2.600)  2.099
Lucro líquido do exercício - - -  3.888   3.888
Aumento do capital social  5.240  - - -  5.240
Constituição de reserva legal -  194  -  (194)  -
Dividendos distribuídos - - -  (500)  (500)
Constituição de reserva - -  594   (594)  -
Saldos em 31 de março de 2016  9.240   235   1.252  -  10.727
Lucro líquido do exercício - - -  5.522   5.522
Constituição de reserva legal -  276  -  (276)  -
Dividendos à distribuir - -  - (525)  (525)
Constituição de reserva de lucro - -  4.721   (4.721)  -
Saldos em 31 de março de 2017  9.240   511   5.973  -  15.724

Notas explicativas: 1. Contexto operacional - A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 
A Companhia está envolvida primariamente na produção e comercialização de álcool etílico 
hidratado extra neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de 

Relatório da Diretoria: Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2017. Barueri, 10/07/2017. A Diretoria
Balanços Patrimoniais/ Ativo 31/3/17 31/3/16
Circulante  27.691   31.357
Caixa e equivalentes de caixa  7.679   6.467
Contas a receber de clientes  11.296   12.331
Estoques  1.941   2.272
Impostos a recuperar  5.905   9.846
Outros créditos  870   441
Não Circulante  18.343   6.776
Impostos a recuperar  8.946   19
Outros créditos  213   204
Imobilizado  7.184   4.553
Intangível  2.000   2.000
Total do ativo  46.034   38.133

outros tipos de álcool destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis - 2.1. Base de Elaboração - De acordo com o estatuto social da Compa-
nhia, o exercício fiscal compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. Até 2014 foram preparadas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada 
ano, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para 2015, o exercício 
social foi alterado para 31 de março de cada ano; dessa forma, o exercício social findo em 31 
de março de 2016 compreendeu o período de 15 meses, de 1º de janeiro de 2015 a 31 de 
março de 2016. O exercício social corrente compreende o período de 1º de abril de 2016 a 31 
de março de 2017. 2.2. Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda 
funcional da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 
dias da data da aplicação e com risco insignificante de mudança de valor. 2.4. Contas a rece-
ber de clientes e estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Registradas A Diretoria: Angela Maria Lacroce Coniaric - TC - CRC/1SP 106.724/O-4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Controladora)
Fluxo de caixa das atividades operacionais   31/3/17   31/3/16
Lucro líquido do exercício  5.522   3.888
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
 líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais:
Despesas com depreciação  998   1.390
Baixa de imobilizado  74   1.088
Juros sobre empréstimos -  7
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  1.035   (5.729)
Estoques  331   (68)
Impostos a recuperar  (4.984)  (6.742)
Outros créditos  (439)  6.520
Aumento (redução) passivos operacionais: Fornecedores  1.987   8.374
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  20   172
Obrigações tributárias  (303)  (825)

Outras obrigações  518   (8.913)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
 atividades operacionais  4.759   (838)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (3.547)  (1.836)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento   (3.547)  (1.836)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos/financiamentos-partes relacionadas -  6.956
Amortização de empréstimos e financiamentos -  (4.396)
Dividendos distribuídos -  (500)
Aumento de capital -  5.240
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento -  7.300
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   1.212   4.626
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  6.467   1.841
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  7.679   6.467
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   1.212   4.626 

e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de constituição de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com base em análise individual dos
valores a receber. 2.5. Estoques - Avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor 
de mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado - Registrado ao custo
de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas
pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. 2.7. Passivos circulantes e
não circulantes - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos 
até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações regis-
tradas na demonstração do resultado. 2.8. Capital social - Em 31 de março de 2017, o capital
social subscrito e integralizado está representado por 9.240.481 ações ordinárias sem valor
nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A.

Demonstrações do Resultado   31/3/17   31/3/16
Receita líquida de vendas  116.106   118.718
Custo das vendas  (94.241)  (98.695)
Lucro bruto  21.865   20.023
Receitas (despesas) operacionais/ Com vendas  (6.917)  (3.183)
Gerais e administrativas  (7.566)  (11.415)
Outras receitas operacionais líquidas  113   25
Lucro operacional antes do resultado financeiro  7.495   5.450
Resultado financeiro  105   (389)
Lucro antes do IRPJ. e CSLL.  7.600   5.061
Imposto de renda e contribuição social  (2.078)  (1.173)
Lucro líquido do exercício  5.522   3.888
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - r$ 0,60 0,50
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Foi o que constatou a revisão da qualidade do ar na 
megalópole de São Paulo, publicada na revista At-
mospheric Environment. O estudo é um resumo dos 

resultados alcançados no Projeto Temático 'Narrowing the 
uncertainties on aerosol and climate changes in São Paulo 
State: Nuance-SPS', que recebeu apoio da Fapesp até a sua 
conclusão em 2016. Esse projeto contou com a participação 
de vários institutos da USP e da Cetesb.

Apesar do crescimento da frota – aumento de 76% de 
2002 a 2012, alcançando 11 milhões de veículos em 2014 –, 
as concentrações de poluentes diminuíram nos últimos 10 
anos, exceto para o gás ozônio e material particulado fi no, 
ambos relacionados a problemas de saúde e transtornos 
cognitivos, principalmente em crianças e idosos.

 “O resultado é visível. Mesmo com o incremento da frota, 
houve uma diminuição não só no valor absoluto nas emis-
sões, mas também nas concentrações ambientais”, disse 
Maria de Fátima de Andrade, uma das autoras do estudo. 
Mesmo assim, o sinal ainda é amarelo: todos os anos na 
Grande São Paulo mais de 10 mil mortes estão fortemente 
ligadas à poluição por material particulado. 

“Estamos no limite de controle de emissão de poluentes 
por veículos leves. Se houver aumento da frota, e isso é o 
esperado, haverá um aumento da emissão e consequente 
aumento da concentração ambiental. A estratégia é diminuir 
a frota em circulação, ampliar o uso de transporte coletivo 
e buscar combustíveis mais 
limpos, principalmente para 
os veículos pesados, como 
ônibus, que usam diesel que 
ainda é altamente poluente e 
que podem ser substituídos, 
por exemplo, por combustí-
veis mais limpos, incluindo 
os elétricos ou híbridos”, 
disse Andrade.

A pesquisa verifi cou mu-
danças nas concentrações 
de poluentes na atmosfera da 
Grande São Paulo. Nos anos 
1980, havia grande concen-
tração de óxidos de enxofre (SOx), monóxido de carbono 
(CO), ozônio (O3), nitratos (NOX) e aldeídos (RCHO). 
Nessa década, houve o início do controle das emissões 
industriais com a utilização de combustíveis com baixo 
teor de enxofre, ou mudanças no combustível de caldeiras 
industriais – e também a introdução do Proálcool.

Na década seguinte houve queda nas concentrações 
de enxofre e aumento de hidrocarbonetos, aldeídos e 
material particulado. Não por acaso, foi na década de 
1990 que ocorreram medidas de controle nas indústrias 
para redução de poluição por enxofre e a instituição do 
rodízio veicular. Mas há ainda concentrações elevadas 
de hidrocarbonetos e material particulado associadas 
com o aumento do consumo de combustíveis e da frota, 
com boa parte dela não atingindo os limites de emissão 
impostos pela legislação.

Na década de 2000, começou-se a perceber nas medidas 
ambientais o efeito do controle de emissões da frota de 

Grande São Paulo precisa controlar 
a emissão dos veículos a diesel

Os números continuam alarmantes. Mas o fato é que, 
mesmo que esteja longe de ser boa, a qualidade do ar 
na Grande São Paulo melhorou nos últimos 30 anos 
graças, principalmente, ao controle de emissões

Pesquisadores destacam efeitos do controle de emissões veiculares e industriais e 
defendem o uso de ônibus elétricos ou híbridos.
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veículos leves em função 
da implantação em 1986 do 
Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos 
Automotores (Proconve). 
Dez anos depois, observou-
-se a queda de praticamente 
todos os poluentes, exceto 
o de hidrocarbonetos e 
material particulado. De 
acordo com Andrade, isso se 
deu por causa do aumento 
da frota e o consequente 
crescimento do uso de com-
bustível.

“Apesar do controle das 
emissões por exaustão (dos 
escapamentos), houve um 
aumento das emissões por 
evaporação (abastecimento e cárter), o que explica a maior 
concentração de hidrocarbonetos. Já a manutenção da 
concentração de material particulado se deu em virtude 
do atraso na implementação da fase P7 do Proconve [para 
controle de emissões de partículas pelos veículos pesados] 
e também pelo aumento da frota”, disse.

Tipo 100% paulistano
A poluição de São Paulo tem suas especifi cidades. A me-

galópole tem uma frota enorme e antiga. A média de idade 
é de nove anos para veículos 
leves e 10 para caminhões. 
Nos Estados Unidos e na 
Europa esses números são 
sete e oito, respectivamente. 
Além disso, no Brasil é usado 
um combustível diferente 
dos outros países, com o uso 
de etanol e biodiesel.

Pesquisadores, em um 
estudo recente, indicaram 
que os veículos leves de São 
Paulo emitem 3,5 vezes mais 
formaldeídos e acetaldeídos 
que os da Califórnia. Outra 

constatação foi que as concentrações de hidrocarbonetos 
estão em níveis mais altos que outras megacidades do mun-
do – como Pequim, Londres, Los Angeles e Paris –, apesar 
da redução dessas concentrações na Grande São Paulo.

A análise das concentrações de poluentes nos últimos 
30 anos mostra também que muito mudou, tanto em 
legislação como nos métodos de medida. Dessa forma 
ampliou-se muito o conhecimento sobre o impacto dos 
poluentes na qualidade do ar em São Paulo e na saúde 
da população. E não só localmente, mas mundialmente 
também houve muitos avanços na área de estudo de 
poluição atmosférica.

“Ganhamos em conhecimento da importância das emis-
sões urbanas. Atualmente os inventários de emissões de 
poluentes em escala global reconhecem a importância das 
cidades. Em estudos anteriores era comum negligenciar 
emissões locais, como por exemplo do setor de transporte. 

Existem várias iniciativas mundiais para quantifi car melhor 
a contribuição urbana”, disse Andrade. A pesquisadora 
explica que para fazer o cálculo das estimativas de emissão 
de poluentes na atmosfera usava-se muito valores com as 
características dos países desenvolvidos. “Nos inventários 
havia estimativas para o hemisfério Norte e para o hemis-
fério Sul concentrava-se na questão das queimadas de 
fl orestas”, disse.

A própria relação das mudanças climáticas com a polui-
ção local foi revista. “Antes existia uma estratégia de não 
considerar os poluentes locais urbanos como atuantes nos 
processos climáticos. Mais recentemente, a abordagem tem 
sido um pouco diferente. Os poluentes emitidos localmente 
e que estão relacionados com poluição do ar podem ter 
impacto climático também, é o caso do próprio ozônio e 
algumas partículas”, disse.

Isso melhorou a modelagem da contribuição de cidades 
e megacidades para a poluição atmosférica e mudanças 
climáticas. E ao mesmo tempo as cidades serão as mais 
afetadas pelas mudanças climáticas. Tem-se a noção de que 
ao mudar o clima, além de impactos como enchentes, secas, 
aumento de temperatura, haverá uma mudança também 
nas concentrações de poluentes na atmosfera que vai ser 
mais sentida nas populações das cidades.

“Por exemplo, se houver aumento de temperatura pode 
haver aumento na concentração de ozônio, se mudar umi-
dade também vai alterar a composição dos compostos na 
atmosfera”, disse Andrade. Para a pesquisadora, isso prova 
que, quando se pensa em restrição das emissões, a cidade 
ganha duas vezes: ganha em qualidade do ar e contribui 
com a redução de impacto climático.



News@TI
Líder do Quadrante Mágico do Gartner 2017

@A Oracle anunciou que foi nomeada líder do “Quadrante Mágico para 
Cloud Core Financial Financial Management Suites em Nuvem para 

Empresas Globais de Médio e Grande Portes” no relatório de pesquisa 
Gartner 2017¹. Dos 11 produtos avaliados, o Oracle ERP Cloud fi cou na 
primeira posição, tanto para integridade de visão, quanto habilidade de 
execução. A Oracle ERP Cloud é a plataforma fi nanceira mais completa, 
moderna e comprovada da indústria e é fornecida de forma perfeita com 
o Oracle Cloud. Uma interface de usuário moderna orientada pelas mais 
recentes inovações de design fornece análises embarcadas, colaboração 
social contextual e uma experiência móvel independente do dispositivo 
para tornar o Oracle ERP Cloud familiar e fácil de usar.

 

Kroton e Huawei anunciam parceria para 
capacitação em TIC

@De acordo com o documento, as companhias trabalharão em 
conjunto na elaboração de conteúdo acadêmico e na certifi cação 

tecnológica para atender as habilidades e requisitos atuais e futuros 
da indústria brasileira de TIC. A parceria prevê ainda a Certifi cação 
de Instrutores Acadêmicos da Huawei (HCAI) para colaboradores 
da Kroton, além da participação das instituições de ensino do grupo 
educacional em projetos globais de capacitação e intercâmbio da 
Huawei (www.huawei.com/br).

São Paulo, terça-feira, 11 de julho de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Tecnologia e seus 
paradigmas:

o Java está ameaçado?

O software está engolindo 

o mundo! Essa frase, dita 

por Marc Andreesen, co-

fundador da Netscape, 

em artigo de 2011 do Wall 

Street Journal, resume 

o fenômeno que estamos 

vendo nos últimos anos

Todas as empresas, para se 
manterem relevantes no 
mercado e evitarem que 

sejam ultrapassadas por novos 
entrantes - normalmente startups 
de tecnologia que vêm com ideias 
inovadoras, quebrando paradig-
mas e trazendo novos modelos de 
negócio -, precisam investir em 
software, criar aplicativos para 
alcançar o usuário fi nal e desen-
volver novos canais de comunica-
ção. Todos conhecem a história 
do Uber mudando a indústria de 
transporte de táxis, do Netfl ix 
acabando com as locadoras e do 
Airbnb impactando a indústria de 
hotelaria e aluguéis de imóveis, 
dentre outros inúmeros exemplos.

Essa necessidade de inovação 
criou uma demanda de criação de 
software nunca antes vista: o que 
antigamente evoluía lentamente, 
em pequenos passos mensais 
ou anuais, agora exige inovação 
contínua semanal e a passos lar-
gos. Os updates que vemos nos 
aplicativos de celular, em geral, 
impõem o ritmo de atualização 
esperado em qualquer software 
que usamos, sejam eles internet 
banking, mobile banking, compras 
pela internet, redes sociais, entre 
outros.

A grande velocidade exigida 
pelo mercado coloca uma enorme 
pressão nas equipes de tecnologia 
da informação por parte das áreas 
de negócios, que já entenderam 
que a lentidão se resume em 
morte do negócio. Essas equipes 
de TI estão passando por um 
desafi o: por um lado, a equipe de 
operações precisa manter tudo 
funcionando - e o mais estável 
possível - enquanto as equipes de 
desenvolvimento querem utilizar 
as tecnologias mais novas dis-
poníveis para conseguir atender 
às demandas no menor tempo 
possível. A realidade deu espaço 
para o surgimento de novas me-
todologias de desenvolvimento 
ágil: abordagens diferenciadas 
como DevOps estão em voga e 
novas tecnologias e linguagens de 
programação mostram-se impres-
cindíveis para a sobrevivência de 
qualquer empresa.

Nesse novo cenário dos negócios 
digitais, os applications servers de 
antiga geração baseados em Java EE 
estão perdendo espaço. Um estudo 
do Gartner de novembro de 2016 
já apontava queda de até 9,5% no 
modelo de tecnologia e sinalizava 
que em 2019 - ou seja, daqui a dois 
anos - menos de 35% das novas apli-
cações serão criadas na plataforma 
de desenvolvimento Java.

O estudo da consultoria trouxe 
uma repercussão no mercado e 
levou defensores da tecnologia 
a se pronunciarem. Porém, uma 
ressalva precisa ser feita. Muitos 
acreditaram que o Java EE como 
conhecemos deixaria de existir em 
pouco tempo, o que não é verdade.

Dentre as tendências de mer-
cado levadas em consideração no 
estudo, o Gartner revela a necessi-
dade de modernização constante 
das plataformas de aplicação. E 
nesse quesito, os softwares open 
source levam vantagem. Segundo 
o estudo de 2016, enquanto os 
principais application servers de 
tecnologia proprietária baseados 
em Java EE caíam 9,5% e 4,5% 
em 2015, os application servers de 
código aberto cresciam entre 23% 
e 50% em presença de mercado 
no mesmo período.

As plataformas modernas preci-
sam fornecer uma infraestrutura 
ágil que permita colocar uma ideia 
em prática na maior velocidade 
possível e com o mínimo de in-
terrupção do serviço e, para isso, 
a abordagem que está mais em 
voga é o DevOps, prática onde se 

fomenta a participação conjunta 
dos times de desenvolvimento e de 
operações e permitir a automação 
e padronização do ambiente de 
desenvolvimento sem perder a 
fl exibilidade de incorporar novas 
linguagens e novas tecnologias.

Para atender às demandas dos 
usuários modernos, acostumados 
com a frequência de atualiza-
ções dos aplicativos móveis, e 
continuar relevante no mercado, 
novas linguagens e frameworks 
de desenvolvimento tem de ser 
experimentadas, pois resolvem 
problemas de tecnologia espe-
cífi cos e permitem aumentar a 
velocidade de inovação. Essas 
novas linguagens e frameworks 
estão dividindo o espaço com o 
Java EE, e não substituindo-o. 
Cada linguagem tem a sua função, 
suas vantagens e seu uso específi -
co. As plataformas modernas têm 
de permitir a convivência de todas 
essas novas tecnologias e estarem 
preparadas para abraçar tecnolo-
gias que ainda não foram criadas.

Além de novas tecnologias de 
desenvolvimento, novas estra-
tégias de implantação também 
estão surgindo como Blue-green 
Deployments, A/B Testing e Ca-
nary Releases, pois é necessário 
implantar novos serviços sem 
interrupção.

Todas essas novas abordagens 
estão vindo de tecnologias open 
source, que estão impulsionando 
a inovação - o grande aumento da 
presença de soluções de código 
aberto se deve exatamente a isso. 
Podemos citar como exemplo: 
JBoss EAP, docker, Kubernetes, 
OpenShift, Wildfl y Swarm, Vert.x, 
entre outros.

Mas quais seriam os benefícios 
do open source frente às demais 
soluções para justifi car esse cres-
cimento? A principal delas é o 
compromisso com a inovação – 
principal requisito do novo mercado 
de tecnologia. Os softwares open 
source são ótimas ferramentas para 
o gerenciamento de cloud, inclusive 
para as tão importantes aplicações 
cloud-native, além de serem aliados 
poderosos da inteligência artifi cial 
e da computação cognitiva, permi-
tindo gerenciamentos de processos 
e criação de ambientes ágeis, efi -
cientes, escaláveis e modernos sem 
lock-in, pois a liberdade de escolha 
de fornecedor é fundamental para 
se continuar utilizando a tecnologia 
que melhor atenda às empresas, não 
a tecnologia que amarra por motivos 
técnicos ou comerciais. Somente o 
open source te dá essa liberdade.

Além disso, outra grande im-
pulsionadora dos softwares open 
source é a cultura colaborativa. 
Muito mais do que uma facilitadora 
das tarefas diárias, a tecnologia 
open source valoriza cada indiví-
duo que faz parte da comunidade, 
evidenciando a importância do 
todo e de cada um para gerar 
iniciativas. As comunidades open 
source não se restringem a desen-
volvimento de software - onde se 
destacou e se desenvolveu - mas 
também em projetos de enge-
nharia: um exemplo é a fundação 
e-NABLE, pioneira em projetar, 
fabricar e distribuir gratuitamente 
próteses 3D open source para 
pessoas carentes que precisam 
desse recurso e não têm como 
adquiri-lo. Nesse projeto, além da 
comunidade envolvida e de todos 
os criadores das próteses, os de-
senvolvedores, analistas, gerentes 
e diretores que geram, analisam 
e qualifi cam os softwares open 
source têm consciência do quanto 
são fundamentais ao processo.

Portanto, não é preciso ter 
receio quanto aos novos rumos 
do mercado de tecnologia. É ne-
cessário aprender com eles e gerar 
valor. É isso o que os softwares 
open source têm feito ao longo 
dos anos e o compromisso que vão 
continuar tendo, utilizando qual-
quer tecnologia aberta, que venha 
a se destacar na resolução de 
problemas tecnológicos, dividindo 
espaço com o já consolidado Java.

 
(*) É Solution Architect Diretor na Red 
Hat, líder mundial no fornecimento de 

soluções de software open source.

Boris Kuszka

Começar a sua própria empresa é empolgan-
te, intenso, difícil e, algumas vezes, assustador. 
Nos primeiros meses ou anos, quando você não 
tem certeza se será bem- sucedido, pode ser 
fácil fi car um pouco pessimista. 

É natural que sempre haverá desafios 
para ser um empreendedor. Mas se você não 
tiver foco, poderá perder um dos ativos mais 
importantes que você tem no seu negócio: o 
otimismo. 

1. O entusiasmo por trás do seu 

otimismo é o que as pessoas mais 

gostam 

De fato, o otimismo é a chave para o sucesso, 
tanto quanto ter uma boa ideia. Quando você 
está criando uma empresa, levantando capital, 
contratando funcionários e vendendo para os 
consumidores, todos apostam em você e na 
sua empresa. O entusiasmo proveniente do 
seu otimismo é o que as pessoas mais gostam. 
Se ele não existir, se você não demonstrar 
que acredita na ideia e no potencial, elas não 
serão atraídas. 

Já passei por isso. Ao mesmo tempo em que 
hoje eu trabalho em uma das maiores empresas 
de TI, eu passei a maior parte da minha carreira 
como o que o pessoal do Vale do Silício chama 
de “empreendedor em série”. Em cada uma 
das minhas empresas, desde o começo, eu 
enxergava tudo como um “copo meio cheio” e 
fazia o meu melhor para enxergar os desafi os 
como oportunidades. 

Mas entenda que eu me considero um otimis-

ta “pragmático”. Você não pode se deixar cegar 
tanto pela sua visão a ponto de não reconhecer 
os problemas em potencial e resolvê-los. Você 
não quer criar um burburinho, nem quer ser 
vítima de si mesmo. Mas você precisa ter um 
otimismo contagioso que faça com que as pes-
soas não só acreditem na ideia, mas também 
perseverem quando surgirem os desafi os. 

Se isto soa como se você devesse trans-
formar o otimismo em uma parte da cultura 
da sua organização, você está certo. Já que o 
otimismo começa com o líder, você terá mais 
sucesso criando uma organização horizontal, 
transmitindo otimismo para todos. 

2. Pode ser mais desafi ador manter a 

cultura do otimismo à medida que você 

cresce

Quando estava trabalhando na minha própria 
empresa, usei diversos canais de comunicação 
para que eu pudesse manter todos conectados 
e empolgados. Todos possuíam uma conta no 
Yammer e nós mantínhamos contato o tempo 
todo. Fazíamos reuniões com todos presentes 
a cada três semanas. Eu levei um sino para 
dentro do escritório para que os vendedores 
tocassem cada vez que fechassem um novo 
negócio – era apenas uma maneira de compar-
tilhar o entusiasmo e manter o otimismo vivo. 

Pode ser mais desafi ador manter a cultura 
do otimismo à medida que você cresce. Quan-
do você chega a um determinado tamanho e 
possui escala, precisa criar processos, tendo 
fi liais e funcionários remotos. Isso torna muito 

mais difícil manter a sua cultura intacta do 
que quando todos estão na mesma sala ou sob 
o mesmo teto. Mas isso não signifi ca ter que 
perder a sua cultura, precisa apenas reforçá-
-la de diferentes maneiras. Você sempre deve 
dar a todos dois ou três KPIs (indicadores de 
desempenho) relacionados à cultura, que eles 
precisam acreditar e correr atrás. 

3. Não se empolgue muito nos bons 

momentos, nem fi que deprimido nos 

maus momentos

A tecnologia pode ser de grande valia neste 
caso. Ela não só pode fazer você manter os pés 
no chão, mas também pode ajudá-lo a avaliar 
as oportunidades que se apresentam com base 
nos dados. Ter informações ao alcance das 
mãos é ótimo e atualmente com a nuvem, uma 
empresa de qualquer porte pode arcar com as 
soluções digitais necessárias para transformar 
o otimismo em um resultado comercial sólido. 

Recebi alguns conselhos há muito tempo 
que eu ainda sigo: não se empolgue muito 
nos bons momentos, nem fi que deprimido 
nos maus momentos. Os problemas que você 
está enfrentando hoje não são tão grandes 
para a vida. A vida, como os negócios, é uma 
maratona. Esteja perto de pessoas que sejam 
mentoras, que apoiem e acreditem em você. 
E mantenha o otimismo! 

(Fonte: Reggie Bradford, vice-presidente sênior
de Ecossistema de Startup & Aceleradoras)

Três dicas sobre a importância do 
otimismo no empreendedorismo

Daniel Topper (*)

Comparando esses mercados, a maior diferença é óbvia para 
qualquer consumidor: enquanto entregas no mesmo dia (same-
-day) e no dia seguinte (next-day) já se tornaram padrão na 

maioria dos mercados, democratizadas por empresas como a Ama-
zon ou Alibaba que investiram muito nessa frente, o serviço ainda 
permanece marginal no Brasil, onde é comum para o consumidor 
esperar entre 5 e 10 dias para receber seu pedido! 

Porém, com a ascensão recente de novas tecnologias e ofertas de 
logística no Brasil, as coisas mudaram e vários players já entenderam 
isso, iniciando uma evolução profunda e irreversível no mercado 
e-commerce no país. Hoje, qualquer loja virtual – mesmo que pe-
quena – pode oferecer serviços de entrega expressa, se benefi ciando 
dos investimentos tecnológicos de startups modernas. O objetivo é 
transformar o papel da entrega no ato da compra, tradicionalmente 
considerada lenta, para um componente essencial do encantamento 
do cliente fi nal. 

Essas tecnologias revolucionam em particular três frentes críticas 
do processo de entrega:

1- Roteirização: algoritmos juntos com machine-learning ajudam 
a defi nir as rotas mais inteligentes, consolidando pedidos de diversas 
lojas nos centros de distribuição, para garantir agilidade, precisão 
na entrega, e comprimir os custos. 

2- Rastreamento: o consumidor não aceita mais ter um status 
cada seis horas, ele quer saber onde está seu pedido em tempo real. 
Hoje, com as tecnologias modernas de rastreamento, é possível para 
o cliente de acompanhar a encomenda metro por metro, criando 
uma experiência única.

3- Entrega de sucesso: estar conectado aos mensageiros em 
tempo real permite que as transportadoras auxiliem na fi nalização 
do pedido. Qualquer imprevisto, como o cliente não ser localizado 
na hora da entrega, pode ser interceptado pelo transportador, que 
entra em contato para auxiliar as duas pontas do serviço – mensageiro 
e cliente, oferecendo uma experiência excelente ao consumidor.

Atualmente, entregas same-day e next-day representam menos 
de 10% em todo o Brasil, com vendas concentradas nas capitais – 
principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Tecnologia na entrega é a chave para 
evolução do e-commerce brasileiro

O e-commerce brasileiro, apesar de ter uma boa expectativa de crescimento (até 15% neste 
ano¹), permanece bem atrás dos outros grandes mercados mundiais: as vendas online brasileiras 
representam só 1% do varejo total, bem longe dos 8% até 10% nos EUA, na Asia e na Europa2

Em breve, em parceria com empresas de logística modernas, 
devemos ver a transformação completa dessa realidade no Brasil. 
Com os volumes de entregas expressa aumentando, e investimentos 
em tecnologia crescendo nas transportadoras, a diferença de custo 
entre entregas expressas e entregas comuns será cada vez menor, 
até se tornar quase inexistente. 

Nesse contexto, é inevitável que o setor de e-commerce brasileiro 
cresça e o potencial desse mercado é gigantesco. Os e-commerce 
que não entendem isso ainda correm o risco de rapidamente fi car 
muito atrás do novo padrão de same-day!

¹ ABComm – Associação Brasileira de Comércio Eletrônico
2 Global B2C E-commerce Report 2016, E-Commerce Foundation & GFK 

(*) É diretor de Loggi Pro e trabalhou oito anos nos principais e-commerce da 
França e no Brasil.

AXOON COMÉRCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A
CNPJ nº 08.490.261/0001-49
Demonstrações Financeiras

Passivo             2016             2015
Circulante 1.615.954,90 1.169.870,69
Fornecedores 1.300.271,57 755.399,58
Empréstimos 86.645,54 105.848,78
Obrigações Tributárias 95.881,44 121.610,73
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 133.156,35 187.011,60

Não Circulante       6.520,18       6.520,22
Contas a Pagar 6.520,18 6.520,22

Patrimônio Líquido 1.456.077,61 2.787.837,34
Capital Social 1.522.934,42 1.522.934,42
Reservas de Capital 0,00 4.859,81
Reservas Legal 188.366,72 180.347,34
Lucros Acumulados   -255.223,53 1.079.695,77

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.078.552,69 3.964.228,25

Ativo             2016             2015
Circulante 2.341.394,43 3.883.423,12
Disponível 1.335.552,47 3.301.058,29
Clientes 923.771,40 524.376,37
Tributos a Recuperar 82.070,56 0,00
Demais Contas a Receber 0,00 57.988,46

Não Circulante    737.158,26     80.805,13
Imobilizado 704.414,36 80.805,13
Intangível     32.743,90             0,00

Total do Ativo 3.078.552,69 3.964.228,25

Demonstração do Resultado do Exercício              2016              2015
Receita Operacional Bruta 10.087.916,54 11.186.222,05
(-) Impostos sobre Serviços Prestados -680.319,08 -1.146.259,22
(-) Decontos concedidos    -189.528,10               0,00
Receita Líquida Operacional 9.218.069,36 10.039.962,83
(-) Custos    -197.575,91    -889.287,79
Lucro Bruto   9.020.493,45   9.150.675,04
(-) Despesas Operacionais
Comissões Sobre Vendas 0,00 -171.151,91
Despesas Administrativas -9.488.263,48 -7.833.855,01
Despesas Tributárias      -49.159,63      -31.198,04
Total Despesas Operacionais  -9.537.423,11  -8.036.204,96
Resultado Financeiro Líquido 261.706,13 483.510,04
Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL -255.223,53 1.597.980,12
(-) Contribuição Social e Imposto de Renda               0,00    -461.459,88
Lucro Líquido do Exercício -255.223,53 1.136.520,24

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
            2016             2015

1- Saldo no Início do Exercício 1.079.695,77 1.344.328,48
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício -255.223,53 1.136.520,24
3- Constituição reserva legal 0,00 -56.826,01
5- Distribuição de Lucros -1.079.695,77 -1.344.326,94
6- Saldo no Fim do Exercício -255.223,53 1.079.695,77

Notas Explicativas: 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas e
acordo com a lei nº 6404/76. 2 - As receitas e despesas são reconhecidas
no resultado pelo regime de competência. 3 - As depreciações foram calcu-
ladas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária.

Patrimônio
Sócio         Capital         Liquido
Marco Sandro Penha Oricchio - 55% 837.613,93 2.180.325,54
Marcio Yassue - 45%    685.320,49 1.783.902,71
Total 1.522.934,42 3.964.228,25
5 - O capital social é de R$ 1.522.934,42 representado por 1.522.934,42
ações ordinárias sem valor nominal. 6 - O imposto de renda e a contribuição
social são apurados com base no lucro real.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro - Valores em reais

Marco Sandro Penha Oricchio
Presidente

Sérgio Luís Souza
Contador CRC 1SP164249/O-9

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068339-34.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE ARAUJO DALLECIO, 
CPF. 049.909.138-84 e RICARDO MIGUEL MOISES, CPF. 275.563.718-83, que PASADENA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ajuizou-lhes uma ação de Execução, para 
cobrança de R$ 604.663,60 (Ago/2013), oriundos das parcelas vencidas e não pagas do Contrato de 
Compra e Venda de Quotas Sociais, firmado entre as partes. Encontrando-se os executados em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias efetuem o 
pagamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será 
reduzido pela metade ou, ofereçam bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua 
avaliação, podendo, no prazo de 15 dias, oferecerem embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias 
deste edital. No prazo para embargos, poderão os executados requerer seja admitido o parcelamento 
do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 19 de 
junho 2017. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0108889-
35.2006.8.26.0003. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional - III Jabaquara, do 
Estado de São Paulo, Dra. Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da lei. FAZ SABER a 
MARKKA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 01.516.559/0001-31, na pessoa de seus 
sócios e também réus JOSÉ LUIZ DOS SANTOS COSTA, CPF. 080.206.395-00 e ADAUTO SIMÃO, 
CPF. 413.389.796-04, que RAYES FAGUNDES E OLIVEIRA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ajuizou-lhes uma ação Monitoria, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi deferida a 
intimação por edital para pagar a quantia fixada no valor de R$ 405.626,67 (Janeiro/2016) 
devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias úteis supra, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do 
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). 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, a fluir após os 20 
dias úteis supra para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital publicado na forma da lei. 

Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009847-78.2015.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de
Direito da 7ª VC da Capital/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bianca Boemer Fabbri RG Nº
32.241.361-8, CPF/MF Nº 334.695.948-13 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da
quantia de R$5.985,43, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertido de
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. São Paulo, 25 de maio de 2017.                                                                           (11 e 12)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 11 de julho de 2017

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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DESODORANTE
SRALUSAR
TSVTOI

TREMDEPOUSO
PONDERAROD

NENGORALI
ACUSADORC
RABODESAIA

410, em
romanos

Estabe-
lecer

relação de
condição

Ora (?):
expressão
típica de
Portugal

Imposto
que incide
no valor 

de carros

Tarsila do
Amaral,
pintora

brasileira

Filósofo 
romano, foi
conselhei-
ro de Nero

Gênero
musical 

do cantor
Thiaguinho

Chova ou
faça (?):

haja o que
houver

A rima,
na poesia
moderna

Usain Bolt,
fenômeno

do
atletismo

George
Orwell,
escritor 

de "1984"

Competi-
ção auto-
mobilística

rústica

"Comis-
são", em

siglas

Visita regular a uma
oficina, ajuda a

prevenir problemas
com o carro

Dinheiro
(pop.)

Conjunto
de valores

Sílaba de
"relva"

Arma de fo-
go portátil

(?) Simone,
cantora
dos EUA
Planas

Pequena lasca
penetrante de madeira

Qualidade
do que

dura pouco

Profissional como Silvio Santos 
ou Luciano Hulk

"A (?) É Be-
la", filme
italiano
Refletiu

Trabalho
Programas
típicos de
"tablets"

Destituir

A pessoa não 
religiosa

Dispositivo
retrátil de

aviões

Tomé de
Souza, go-
vernador-
geral (BR)

Tendência
da pessoa
cautelosa,
antes de

tomar uma 
importante

decisão

Mulher
(bras. 
fam.)

Inimigo do
réu (jur.)

Negligente
Movimento
contrário

ao retorno

O metal como o ósmio,
por ter uma massa
maior que o volume

(Quím.)

Doação
espon-
tânea

Produto re-
comendado

a quem
sua muito

Prenome
de árabes

Criador

Casa onde
se habita

Empregar

4/vida. 5/laica. 6/labuta — sêneca. 10/rabo de saia. 16/revisão periódica.
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 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta terça é o décimo nono dia da lunação. Lua em Aquário forma aspecto positivo com Júpiter que acelera as 

emoções e deixa o dia bastante otimista apesar das difi culdades. Muita confi ança e abertura para coisas novas. 

À noite a Lua se harmoniza com Saturno que estabiliza as emoções, traz calma e estabilidade. O Sol forma as-

pecto tenso com Plutão que pode deixar a semana bastante difícil, mas temos que ter em mente que é uma fase 

de abertura para novas possibilidades, mesmo que as mudanças não ocorram neste momento.
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A boa disposição o leva a agir de 
forma ousada, corajosa e persistente 
com a Lua em Aquário aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções. É tempo de ousar algo 
novo, mas sem se arriscar demais. 
Use a intuição para não errar em 
suas ações e se arrepender depois. 
74/774 – Amarelo.

O Sol forma aspecto tenso com Plutão 
que pode deixar a semana bastante 
difícil, mas temos que ter em mente 
que é uma fase de abertura para novas 
possibilidades. É uma fase boa para 
curtir o ambiente, evitando as viagens 
e qualquer coisa arriscada e perigosa. 
91/691 – Cores claras.

Lua em Aquário forma aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções e deixa o dia bastante 
otimista apesar das difi culdades. 
Muita confi ança e abertura para coi-
sas novas. As difi culdades tendem 
a diminuir e até desaparecer nesta 
semana com as mudanças que fi zer. 
76/776 – Branco.

Aplique seu dinheiro em algo novo 
e aumentará os lucros, com o Sol 
transitando para a sua casa dois, 
a casa da fortuna na semana que 
vem. Evite atitudes arriscadas e 
audaciosas demais. À noite a Lua 
se harmoniza com Saturno que 
estabiliza as emoções, traz calma e 
estabilidade. 04/304 – Bege.

O Sol forma aspecto tenso com Plutão 
que pode deixar a semana bastante 
difícil, já que retarda as mudanças 
que são esperadas. A necessidade de 
liberdade também irá aumentar até o 
Sol chegar em seu signo no próximo 
dia 22. Aguarde até lá. 76/676 – Cinza.

Depois que o Sol entrar em Leão 
mantenha a rotina e planeje o futuro, 
por isso resolva tudo pendente agora 
nesta semana ainda. Pelo menos até 
o aniversário deve evitar realizar 
mudanças radicais na sua vida que 
podem causar perdas e difi culdades 
passageiras. 54/654 – Verde.

Lua em Aquário forma aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções e deixa o dia bastante 
otimista apesar das difi culdades. 
Esta é uma fase de abertura para 
novas possibilidades, mesmo que 
as mudanças não ocorram neste 
momento.93/493 – Cores escuras.

Sua vida fi ca mais tranquilo tanto no 
trabalho como no relacionamento 
familiar. O Sol forma aspecto ten-
so com Plutão que pode deixar a 
semana bastante difícil, mas temos 
que ter em mente que é uma fase de 
abertura para novas possibilidades. 
17/417 – Lilás.

A Lua em Aquário faz o astral 
fi car descontraído e divertido. Um 
compromisso deverá ser assumido 
e deve preparar-se para mudanças 
na rotina. À noite a Lua se harmo-
niza com Saturno que estabiliza as 
emoções, traz calma e estabilidade 
no relacionamento que fi ca mais 
tranquilo. 19/719 – Verde.

Lua em Aquário forma aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções e deixa o dia bastante 
otimista apesar das difi culdades. 
Muita confi ança e abertura para 
coisas novas. O fi nal da noite vai 
ter maior estabilidade n as relações 
sociais. 54/554 – Verde.

A Lua em Aquário na fase Cheia 
aspecto positivo com Júpiter 
acelera as emoções e deixa o dia 
bastante otimista. Muita confi ança 
e abertura para coisas novas desde 
manhã. Assunto em que tenha que 
se impor pode levar a exageros 
que serão vistos como arrogância. 
51/651 – Branco.

As conquistas devem começar a 
se efetivar nesta semana, por isso 
aumenta a esperança e a disposição. 
Muita confi ança e abertura para 
coisas novas. À noite a Lua se har-
moniza com Saturno que estabiliza as 
emoções, traz calma e estabilidade. 
77/277 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Julho de 2017. Dia de São Bento, Santa Olga, 
São Cipriano, São Olivério Plunket, e Dia do Anjo Hahahel, cuja 
virtude é a força. Hoje aniversaria o técnico de futebol Emerson 
Leão que nasceu em 1949, a atriz Lúcia Veríssimo que faz 59 
anos, a cantora e compositora Suzanne Vega que nasceu em 
1959 e o guitarrista, cantor e compositor Richie Sambora que 
também faz 58 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é muito ativo e gosta de ser 
assim. Porém é preciso evitar o excesso de ansiedade ou a falta de 
praticidade e ter uma direção e um equilíbrio entre o materialismo 
e o espiritualismo. Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm 
bom discernimento para avaliar situações e pessoas. Aprecia a religio-
sidade, mas é inclinado a crenças espirituais, que exerce muito à sua 
maneira. Sente necessidade de alguém ao seu lado para partilhar suas 
ideias e planos. Normalmente vive relacionamento estável durante 
a maior parte da vida. No lado negativo pode faltar compreensão, 
tolerância e paciência.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-lo: 
boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: indica 
inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos passage-
iros, com chance de ganhos em seguida. Números de 
sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Para infl uenciar o patrão: Escreva o nome do seu 
patrão num pedaço de papel branco. Dobre o papel 
ao comprido e amarre em volta uma linha vermelha. 
Firme o pensamento, dizendo a si mesma (o) que, 
desse ponto em diante, você será motivo de elogios 
por parte do patrão. Guarde o papel no bolso de um 
casaco que você não usa constantemente. Assim, você 
terá o seu patrão sempre no “bolso”.
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Cena do espetáculo “Enquanto as Crianças Dormem”.

O espetáculo 
“Enquanto as Crianças 
Dormem” conta a 
estória de Kelly, 
uma fã do musical 
O Mágico de Oz, 
que trabalha como 
atendente de uma 
rede de fast-food e 
sonha em imigrar para 
a América e se tornar 
uma atriz de musical 
na Broadway

Sem perspectivas para 
realizar o seu desejo, 
a mulher fantasia sua 

rotina transformando momen-
tos da sua vida em números 
musicais: um dia difícil na 
lanchonete se torna um show 
onde ela é a grande estrela. 
Mas como a vida não sorri 
para a mulher, à medida que 
a história avança ela acumula 
experiências ruins, fazendo 
com que os sonhos se transfor-
mem em pesadelos terríveis. 

Coletivo Rimas & Melodias.

O coletivo Rimas & Melodias, formado por ‘manas’ 
que rimam e ‘manas’ que cantam  promovem um diá-
logo potente entre rap, r&b e neo-soul, fortalecendo 
a presença feminina, sobretudo a negra, no hip hop, 
no cenário musical e na sociedade. Com AltNiss, Drik 
Barbosa, Karol de Souza, Stefanie, Tássia Reis, Tatiana 
Bispo e DJ Mayra Maldjian.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (15) 
às 21h30. Ingressos: R$ 20 e 10 (meia).

QN Quarteto

O show de QN Quarteto com 
repertório de seus dois discos, 
Pablo e Músicas de Rádio, além 
de composições  inéditas como 
“Remelenta” (Caio Chiarini) e 
“Má Não É” (Guto Andrade). O 
grupo explora as mais diversas 
sonoridades, formas e técnicas 
de composição. Uma de suas 
principais características é a 
espontaneidade, a partir de 
recursos como improvisação, 
valorização do lúdico e perso-

nalidade de cada integrante. 
O público ainda é convidado 
a participar e brincar tocan-
do instrumentos inusitados 
oferecidos pelo grupo. Com 
Caio Chiarini (guitarra e vio-
lão), Guto Andrade (guitarra 
e viola), André Sangiovanni 
(baixo) e Wagner Vasconcelos 
(bateria).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo (16) às 
18h. Ingressos: R$ 20 e 10(meia).

Última semana
O espetáculo “Por isso Fui Embora”, com direção de 

Régis Faria, apresenta as inquietudes e convicções de 
seus personagens que vivem a paixão, o amor, seus mis-
térios, encontros, desencontros, reencontros e a busca 
pela felicidade. Na história a escritora Cires amou apenas 
uma vez, mas seu amor a deixou. Desiludida, não crê 
no modelo tradicional de casamento e vive encontros 
fortuitos e superficiais com homens diferentes. O mais 
assíduo deles é Joker, cúmplice de sua história e dono do 
bar que ela frequenta. Dançando e cantando livremente 
na porta deste bar, conhece Martin, casado com Pérola. 
Martin ama sua mulher que ama o casamento. Ele é um 
fotógrafo cheio de dúvidas que vai se encantar por Cires 
e sua relação visceral com a vida. Pérola vai encontrar 
no desencontro uma nova perspectiva pra sua jornada. 
Com No elenco, os atores Camila Lucciola, Flavio Rocha, 
Joaquim Lopes e Juliana Knust.  

Serviço: Teatro Vivo, Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460,  Morumbi, tel. 3279-1520. 
Sexta (14), às 21h30, sábados (15) às  21h e domingo (16) às 18h. Ingressos: Sexta 
e domingo: R$ 70 e R$ 40 e sábado: R$ 80 e R$ 50.

“Enquanto as Crianças Dormem”
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Num inusitado encontro no 
supermercado, Kelly vê uma 
possibilidade de transformar 
o seu sonho em realidade ao 
conhecer Ellen, uma mulher 
disposta a fi nanciar passagem, 

passaporte e dólares para 
bancar as suas despesas na 
América. Mas qual será o preço 
a pagar?. Com Carol Hubner, 
Carolina Stofella, Diogo Pas-
quim, Haroldo Miklos, João Sá, 

Juan Manuel Tellategui, Roque 
Greco e Samuel Carrasco.

Serviço: Teatro da Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182, Vila Buarque, tel. 3017-
5699. Quartas e quintas às 20h30. Ingresso: 
R$ 50. Até 27/07.

Hip hop
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Destino
Uma data com destino

É o momento de seguir em uma nova direção e assim, 
comece cada dia como se fosse o dia em que você sairá para 
o mundo para encontrar o seu destino e que os eventos que 
ocorrerão são mágica em ação. Você está completamente em 
sintonia com a vibração, então, aja da mesma forma.

Este é o seu caminho escolhido, seu propósito e o seu des-
tino, assim, coloque os seus melhores sapatos, suas melhores 
roupas e uma fl or em sua lapela e se prepare para as dádivas 
que o hoje traz ao seu caminho e esteja aberto para receber 
enquanto você sai e experiencia o mundo.

O Mantra para hoje é: “Hoje eu estou preparado para ex-
perienciar momentos épicos e encontros de sincronicidade.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Instrumental
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: MARCELO GREGORIO WIATROWSKI, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 22/01/1983, 
residente e domiciliado em Osasco - SP, fi lho de Ryszard João Wiatrowski e de Arline 
Merchan Gregorio Wiatrowski. A pretendente: DÉBORA BOCCHINO DANTAS, estado 
civil solteira, profi ssão professora de educação física, nascida nesta Capital, Bela Vista 
- SP, no dia 07/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Fábio Cesar Dantas e de Silvia Bocchino Dantas.

O pretendente: WESLEY WARMELING KÜRTEN, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de projetos, nascido em Ivaiporã - PR, no dia 08/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Kürten e de Maria Salet Warmeling Kürten. 
A pretendente: DAYSE VIVIANE LAUREANO, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em Ivaiporã - PR, no dia 04/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marineusa Aparecida Laureano.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES LIMA ANASTACIO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/02/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Anastacio e de Ivani Rodrigues 
Lima Anastacio. A pretendente: NATHÁLIA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão diretora 
geral, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia 22/12/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Brasilio Freitas Machado e de Silvia Helena Sacrini Machado.

O pretendente: SAMUEL BRUNO CRUZ GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista administrativo, nascido em Ferraz de Vasconcelos, Comarca de Poá - SP, no 
dia 20/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Geraldo Gonçalves e de Elizelda de Freitas Cruz Gonçalves. A pretendente: JOYCE 
RIBEIRO SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos - SP, no dia 16/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz da Silva e de Palmira Maria da Conceição Ribeiro.

O pretendente: DYEGO RAPHAEL RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão professor de 
educação fi sica, nascido em Barretos (1º Subdistrito) - SP, no dia 12/01/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Carlos Rodrigues e de Lucymeiry Silva. A 
pretendente: JULIANA AYOUB DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
em Barretos (1º Subdistrito) - SP, no dia 03/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cesar Ferreira de Menezes e de Zarife Ayoub de Menezes.

O pretendente: DARIO CICERO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 04/03/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Cicero de Araujo e de Laurinda Fernandes de 
Araujo. A pretendente: RUTE TERUCO NISHIZAWA, estado civil divorciada, profi ssão 
aposentada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 09/04/1963, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucio Nishizawa e de Emiko Nishizawa.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSE SAMUEL CUNHA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, operador de call center, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Benedito dos Santos e 
de Dulcelina Aparecida Cunha; A pretendente: TATIANE PALÔMA INACIA SAMPAIO, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/02/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lourinaldo Sampaio 
e de Maria de Fatima Inacia.

O pretendente: EDUARDO BRASIL ALTOBELLO, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
fretista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/12/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Brasil Altobello e de Leda Maria Altobello; A pretendente: 
ERICA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em 
São Paulo - SP, aos 05/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Lopes da Silva e de Elivane Moreira dos Santos.

O pretendente: ADILSON DIAS DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, limpador de 
vidros, nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1967, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Margarida Dias da Cruz; A pretendente: REGINA MARTA DOS 
SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Barra - BA, aos 
29/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Borges 
da Silva e de Cleuza dos Santos da Silva.

O pretendente: JOÃO APARECIDO MANDÚ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mandú da Silva e de Albertina Mandú da 
Silva; A pretendente: DEJENANE BRITO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
secretária, nascida em Diamante - PB, aos 16/08/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Juvenal da Silva e de Francisca Viana da Silva.

O pretendente: TADEU JOSÉ DE HOLANDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, açougueiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/08/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Adriano de Holanda e de Rosa Firmino da Silva; A pretendente: 
PRISCILA DAMASCENA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/04/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sebastião Damascena da Silva e de Adilza Soares da Silva.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, 
nascido em Conde - BA, aos 05/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Aivaldo Serafi m dos Santos e de Josefi na Conceição Santos; A pretendente: 
NATÁLIA ARAUJO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, nascida 
em São Paulo - SP, aos 24/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Santos Cesar de Oliveira e de Maria Ivonete Araujo Pereira.

O pretendente: MODOU FALL DIOP, nacionalidade senegalês, solteiro, vendedor, nas-
cido em Senegal, aos 17/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Elimane Diop e de Bintou Thiam; A pretendente: IVANILDE DE ABREU LIMA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, costureira, nascida em Corumbá de Goiás - GO, aos 
14/12/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cyrilo Ferrreira 
de Souza e de Luisboa de Abreu Lima.

O pretendente: MARCIO ROBERTO PINHEIRO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, segurança patrimonial, nascido em São Luís - MA, aos 16/09/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juanete Batista Pinheiro Nascimento; A 
pretendente: AMANDA FERREIRA GABRIEL, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em João Pessoa - PB, aos 11/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino do Ramo Gabriel e de Maria do Carmo Ferreira Gabriel.

O pretendente: JOAS DOS SANTOS MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, limpador de 
vidros, nascido em Catende - PE, aos 17/12/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Sebastião de Melo e de Teresinha Clarinda dos Santos Melo; 
A pretendente: CLEIDE FERREIRA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, encarregada 
de limpeza, nascida em Marcionílio Souza - BA, aos 16/04/1973, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo Ferreira dos Santos e de Hildete Silva de Jesus.

O pretendente: APARECIDO JOSÉ DA COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
comerciante, nascido em Araçatuba - SP, aos 10/12/1955, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pedro da Costa e de Clemencia Maria de Jesus 
Costa; A pretendente: LUIZA MARIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, viúva, apo-
sentada, nascida em Caetés - PE, aos 09/03/1941, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Geraldo da Silva e de Maria do Carmo do Espírito Santo.

O pretendente: ROBERTO LOURENÇO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
entregador, nascido em Uiraúna - PB, aos 23/04/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Apolonia da Silva e de Cecilia Luiza da Silva; A 
pretendente: JULIANA ANDRADE RAMOS, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 23/04/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Ramos e de Noeme Santos Andrade.

O pretendente: ALAN MACHADO ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Mairi - BA, aos 26/02/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Arlindo Francisco de Araujo e de Celina Machado Araujo; A pretendente: 
LUCIANA OLIVEIRA LISBÔA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo - SP, aos 30/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Israel da Neves Lisbôa e de Raimunda de Oliveira.

O pretendente: PHAGNER QUEIROZ DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zedequias Eleoterio de Almeida e de Leni Queiroz 
da Silva Almeida; A pretendente: JENNIFER DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, educadora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/05/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson dos Santos e de Karen Lúcia dos Santos.

O pretendente: ANDRE LUIS ALVES DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
agente de segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves de Souza e de Luzinete Alves da Silva; 
A pretendente: CONCEIÇÃO APARECIDA VITOR, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Roncador - PR, aos 16/01/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Vitor.

O pretendente: ELVIS PAULO LONGUINHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, borracheiro, 
nascido em Viçosa - MG, aos 14/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Paulo Longuinho e de Aparecida de Amaral Longuinho; A pretendente: 
CLAUDIANA ARAÚJO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em São José da Lagoa Tapada - PB, aos 04/02/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sebastião Araújo e de Josefa Maria de Sousa.

O pretendente: MARCOS PAULO BARBOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/12/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudizor Barbosa e de Hilda Maria Barbosa; A pretendente: MAGDA 
CRISTINA DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empre-
sas, nascida em São Paulo - SP, aos 10/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Humberto Vieira da Silva e de Maria Oneide de Souza Silva.

O pretendente: ANELCI DONATO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor industrial, 
nascido em Piripá - BA, aos 05/10/1979, residente e domiciliado neste distrito, na avenida 
Agenor de Oliveira, nº 82, Guarapiranga, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Jesus da Silva 
e de Maria Rosa Donato da Silva; A pretendente: KDILANE SOARES ALVES, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Crateús - CE, aos 24/12/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Soares Macelino e de Selvina Alves Soares.

O pretendente: RODRIGO REGO LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de 
marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Oliveira Lopes e de Maria Enilda Rego 
Lopes; A pretendente: VIVIANE PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, administra-
dora de empresas, nascida em Guarulhos - SP, aos 19/08/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: TIAGO SANTOS SOARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, aos 11/09/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almerindo Pereira Soares e de Nilzete de Jesus 
Santos; A pretendente: LETICIA RAMOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
agente de relacionamento, nascida em São Paulo - SP, aos 11/02/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Soares da Silva e de Sonia 
Maria Ramos da Silva.

O pretendente: WESLEY FELIPE DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de monitoramento, nascido em Presidente Epitácio - SP, aos 29/11/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo José dos Santos 
e de Gedalva Maria da Silva Santos; A pretendente: BEATRIZ YURI VOKURKA FUS-
SATOGAWA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
25/01/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio 
Fussatogawa e de Solange Maria do Carmo Vokurka.

O pretendente: ANTONIO ALVES CRUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
administrativo, nascido em Nanuque - MG, aos 10/01/1965, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aquilino Alves Rocha e de Ana Profetiza Cruz Rocha; A 
pretendente: TEREZA JOSEFA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, copeira, 
nascida em Limoeiro - PE, aos 23/05/1967, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Josefa Olímpia da Conceição.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
eletricista, nascido em Pedra - PE, aos 05/04/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Noel Alves da Silva e de Olivia Tenório da Silva; A pretendente: 
MARIA DO CARMO CARVALHO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, de 
serviços domésticos, nascida em Pedra - PE, aos 24/02/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Franco da Silva e de Maria Aparecida 
Carvalho da Silva.

O pretendente: ANTONIO DE JESUS LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em Ubaitaba - BA, aos 28/09/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Rosa de Jesus Lima; A pretendente: MARINEIDE LINA DE 
JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Itapetin-
ga - BA, aos 06/01/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Edna Lina de Jesus.

O pretendente: GUSTAVO RODRIGUES REIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, assistente 
de faturamento, nascido em São Paulo - SP, aos 17/01/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adeilton Amaro Reis e de Vaniclea Rodrigues Reis; A pre-
tendente: MAYARA QUEIROZ DOS SANTOS MARCOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 14/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Eloi Marcos e de Ana Lucia Queiroz dos Santos Marcos.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA AGRIPINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
policial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 16/03/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Agripino e de Vera Lucia de Souza; A pretendente: 
LUANA DE SOUZA BASTOS, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 16/06/1982, residente e domiciliada, São Paulo - SP, fi lha de Altamiro 
de Souza Bastos e de Silvia Nunes Domingues Bastos.

O pretendente: JADSON ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
saúde, nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Agnaldo Batista Ferreira e de Marlene Alves Pereira Ferreira; A 
pretendente: FERNANDA DEMETRIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em Ilhéus - BA, aos 20/06/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Filosina Demetrio de Oliveira.

O pretendente: YAN LUCAS BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jesse Estevao da Silva e de Simone Batista da Silva; A pretendente: 
ELÂINE CRISTINA DOS SANTOS BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativa, nascida em Capim Grosso - BA, aos 09/08/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Davi José Batista e de Marli Jesus dos Santos.

O pretendente: ALBERTO ROMANI, nacionalidade brasileiro, viúvo, motorista, nascido 
em Santo Anastácio - SP, aos 14/12/1964, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudinet Romani e de Diva Venancio; A pretendente: THAÍS ALVES 
BATISTA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Aracaju - SE, aos 
19/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves 
Batista Filho e de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: CLÉBERSON CARLOS CUSTÓDIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Vinhedo - SP, aos 08/01/1989, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Custódio e de Ana Lucia Caim Custódio; A 
pretendente: KARINA BARCI, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 11/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Celso Barci e de Patricia Barci.

O pretendente: GENILSON MATA GUERREIRO, nacionalidade brasileiro, viúvo, pizzaiolo, 
nascido em Portalegre - RN, aos 15/02/1967, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Mata da Silva e de Maria Aldenora Guerreiro da Silva; A 
pretendente: ANTONIA GEANE PEREIRA LUIS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Anapurus - MA, aos 04/11/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nicário Raimundo Luis e de Antonia Pereira Luis.

O pretendente: AULUS DOS SANTOS RIBEIRO, nacionalidade brasileira, divorciado, 
enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gedeir Ribeiro Neto e de Hortencia dos Santos Ribeiro; 
A pretendente: SUZY ALVES CORREA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 11/09/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Rodrigues Correa e de Doralice Alves Correa.

O pretendente: FELIPE MODESTO DE BRITO, nacionalidade brasileiro, solteiro, estoquista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/06/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Milton de Brito e de Sebastiana de Jesus Modesto; A pretendente: 
BÁRBARA HOLANDA REIS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de seleção, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Edi Oliveira Reis e de Maria Aparecida Holanda.

O pretendente: WILLIAN DANTAS DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encarregado de segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Albino Francisco de Jesus e de Irisan 
Dantas de França; A pretendente: ADRIANA VASCONCELOS VIANA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Paulo Afonso - BA, aos 26/08/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Souza Viana e de 
Lindinalva Vasconcelos Viana.

O pretendente: EDSON GOMES RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
almoxarife, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloês Rodrigues Laranjeira e de Adelia Gomes 
Rodrigues; A pretendente: GABRIELA DA SILVA NUNES, nacionalidade brasileira, 
divorciada, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 28/05/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nunes Irmão e de Maria 
de Lourdes da Silva Nunes.

O pretendente: LUIS CEZAR DO NASCIMENTO CINTRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Cintra e de Maria 
Lucia do Nascimento Cintra; A pretendente: ANA CLEIDE VIEIRA CRUZ, nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, nascida em Mirangaba - BA, aos 29/05/1985, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Florivaldo dos Santos Cruz e de 
Angelita Vieira de Almeida.

O pretendente: RAFAEL MARTINS VENANCIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de estacionamento, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Francisco Venancio e de Edma 
Martins da Silva Venancio; A pretendente: KAROLLINE SARA PEREIRA ALVES, nacio-
nalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 15/08/1992, residente 
e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivair Alves e de Ivone 
Aparecida Pereira Alves.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: DIOGO YOSHIHIRO KOZONOE, profi ssão: médico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1982, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Mario Tsutomu Kozonoe e de Ivone Ruriko Sato 
Kozonoe. A pretendente: CAMILA EMILIA FIGUEIRA, profi ssão: engenheira química, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Uberlândia - MG, data-nascimento: 07/03/1983, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Edmar Alves Figueira e 
de Silvana Emilia Figueira.

O pretendente: RUBENS HORIKAWA KATAGIRI, profi ssão: biólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1985, residente e 
domiciliado no Alto da Lapa, São Paulo - SP, fi lho de Inacio Hiroyuki Katagiri e de 
Mariza Akiko Horikawa Katagiri. A pretendente: LARISSA DOUAT VALIM, profi ssão: 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Alfenas - MG, data-nascimento: 24/06/1985, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Rossini Bornelli 
Valim e de Marcia Vieira Douat Valim.

O pretendente: ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1962, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Porphirio Gomes de Oliveira e de 
Vera Lucia Mendes de Oliveira. A pretendente: TANIA SILVA GIATTI, profi ssão: pedago-
ga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1963, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Zulmiro Antonio Giatti 
e de Maria José Silva Giatti.

O pretendente: THIAGO DE CAMARGO NASCIMENTO, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/04/1987, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Moreira do Nascimento e de 
Tania Aparecida De Camargo Nascimento. A pretendente: MARIANA LUZ CRUZ, pro-
fi ssão: economista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/11/1985, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Luz 
Cruz e de Maria da Gloria Ferreira Cruz.

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

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

O pretendente: PABLO GOMES DE ALVARENGA, profi ssão: arquiteto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1981, residente e domi-
ciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Jose Octavio Lisboa de Alvarenga e 
de Purifi cacion Barcia Gomes de Alvarenga. A pretendente: ANA ELISA EGREJA DE 
BARROS MONTEIRO, profi ssão: artista plástica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1983, residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Sodré de Barros Monteiro e de Maria Cristina Lencastre 
Egreja de Barros Monteiro.

O pretendente: RAUL CILENTO NETO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1983, residente e domici-
liado na Vila Madalena, São Paulo - SP, filho de Raul Cilento Junior e de Zilma 
Matos Cilento. A pretendente: BRUNA MATHEUS LOPES DE FARIA, profissão: 
coordenadora de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas - SP, 
data-nascimento: 10/02/1988, residente e domiciliada na Vila Madalena, São 
Paulo - SP, filha de Renato Butori Lopes de Faria e de Clarissa Affine Matheus 
Lopes de Faria.

O pretendente: FELIX ROBERT MUHLSCHLEGEL, profi ssão: gerente de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Stuttgart - Alemanha, data-nascimento: 22/11/1975, 
residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Gustav Albert Muhls-
chlegel e de Gisela Muhlschlegel. O pretendente: OBSON CESAR DA SILVA, profi ssão: 
publicitário, estado civil: solteiro, naturalidade: Caldeirão Grande - BA, data-nascimento: 
18/09/1992, residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Arisvaldo 
da Silva e de Ofelia da Silva.

As pessoas atentas às re-

gras gramaticais já saca-

ram a que essa pergunta 

se refere

É ao GÊNERO de algumas 
palavras de nossa “última 
fl or do Lácio, inculta e 

bela”: a rica, versátil e bela língua 
portuguesa. A palavra GRAMA, 
em relação ao jardim – e com o 
sentido de relva, erva, capim – é 
FEMININA. Vem do substantivo 
latino Gramen, graminis e classifi -
ca uma planta poácea rizomatosa 
de folhas glaucas (caprichei!). A 
ela se aplica o ditado popular “A 
grama do vizinho é mais verde”! 

Já em relação à balança, e sig-
nifi cando uma unidade de medida 
de massa equivalente à milésima 
parte do quilograma, a palavra é 
MASCULINA! Sua origem é o ter-
mo grego Grámma, grammatos. 
Então se nos referimos a peso, a 
forma correta é o masculino. Por 
isso, não devo pedir “Duzentas 
gramas de mortandela”, mas “DU-
ZENTOS gramas de mortadela” 
(Claro que o sabor não é o mesmo: 
mortaNdela é, sem sombra de 
dúvida, muito mais gostosa que 
a insossa mortadela. Ainda mais 
sendo DUZENTOS gramas...). Sei 
que muitas pessoas – principal-
mente os balconistas da padaria 
ou da mercearia – vão nos olhar 
com ar de piedosa superioridade e 
corrigir: “O senhor quer DUZEN-
TAS gramas de mortaNdela?!). 
Esta é uma daquelas palavras em 
que a versão certa parece errada e 
vice-versa. É que a forma popular, 
incorreta, fl ui muito mais do que 
a correta, que fi ca com ares de 
rebuscada, pedante. pernóstica...

Mas a questão do gênero das 
palavras referentes a objetos 
não fi ca só em grama. Há outros 
vocábulos que apresentam o 
mesmo fenômeno. 

É o caso de CAL (óxido de cálcio, 
fórmula CaO), que muita gente pen-
sa ser – e usa como sendo – palavra 
masculina. Talvez em razão de seu 
emprego se dar principalmente 
na composição da argamassa, nas 
construções, portanto na área de 
atuação dos pedreiros...). Entre-
tanto ela é do gênero feminino. 
Você deve pedir então “Quinhentos 
gramas DA cal hidratada...”. 

Mais uma? ALFACE. É comum 
falarem, erroneamente, O alface, 
quando essa palavra, aplicada para 
dar nome à hortense originária do 
leste do Mediterrâneo e utilizada na 
alimentação humana desde cerca 
do ano 500 antes de Cristo, é do 
gênero FEMININO. Oriunda do 
árabe AL-KHASS, a palavra chegou 
a nós com sonoridade semelhante: 
al-khass, alkas, alfaz, alface. 

Nessa mesma linha, muitos dos 
termos portugueses com início 
em AL, vieram do vocabulário 

árabe, como alfaiate (alkhayyât); 
alfazema (al-khuzâma ou alhu-
zaima); Alcântara (al qantara) 
e alcachofra (al harxufa ou al 
harxofã) entre tantos outros. O 
curioso é que outras línguas – até 
mesmo as da mesma família do 
português, como o espanhol, o 
italiano e o francês – adotaram 
forma vocabular diversa, partin-
do do latim LACTUCA, que deu 
origem à palavra LACTUGA, alu-
siva à substância branca, leitosa, 
advinda do caule seccionado da 
planta. Provieram daí o vocábulo 
italiano lattuga; o espanhol le-
chuga; o francês laitue e o inglês 
lettuce. O alemão vale-se de mais 
de um modo: salat; grüner salat; 
kopfsalat e lattich. Os eslovenos 
usam o termo solata e os croatas, 
zelena salata. 

A lista se estende por muitos 
outros termos que sofrem a tro-
ca de gêneros (são verdadeiros 
casos de transgêneros vocabu-
lares), como champanhe, que 
é masculino, embora muitos 
insistam em falar “A” champanhe 
e o crepe, também masculino. 
Por outro lado, musse (há quem 
prefi ra a forma francesa mousse), 
e palavra feminina. 

A seguir, vem A omelete – outra 
vítima dessa troca – também vin-
da do francês omelete. Seu berço 
mais remoto é a antiga Pérsia, 
onde era um prato nobre e muito 
apreciado. É indispensável citar 
outra iguaria, que nos chegou 
pela mesma França: A quiche! 
Seu nome deriva de küche(n), 
que signifi ca pastel em alsaciano, 
dialeto alemão falado na Alsácia, 
no noroeste da França, cuja ca-
pital é Estrasburgo.

Devido à renitente e persis-
tente confusão de gêneros entre 
essas duas últimas palavras, o 
Dicionário da Academia Brasi-
leira de Letras e o Dicionário 
Houaiss resolveram classifi cá-las 
entre os substantivos comuns de 
dois gêneros. Pronto: pode se 
falar A omelete ou O omelete; A 
quiche ou O quiche... (mas é bom 
advertir que essa condição não é 
aceita por todos os dicionaristas 
e gramáticos...).

A coisa toda seria bem mais 
simples se – lá atrás – os homens 
não tivessem tido a brilhante 
ideia de construir uma torre bem 
alta, que os levasse até o céu. 
Não aceitando bem a iniciativa, 
Deus “interditou a obra”, de uma 
maneira bem sutil: desfez a comu-
nhão da língua, então existente, 
e cada grupo passou a falar um 
idioma diferente. 

 E nunca mais se entenderam!

J. B. Oliveira é Consultor de Empre-
sas, Professor Universitário, Advo-
gado 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.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Grama: no 
jardim ou na 

balança?
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - 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: ANDERSON DA SILVA ROMA, divorciado, jardineiro, nascido em 
23/06/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Domingos de Roma e de Eliene Maria da Silva Roma; A pretendente: FERNANDA 
BARBOSA DA SILVA, solteira, analista de monitoramento, nascida em 17/03/1991, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Barbosa da 
Silva e de Maria Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: ULISSES FRANCISCO ARAUJO DA PAZ, solteiro, atendente, nascido em 
09/09/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Edson da Paz e de Rosa Helena de Araujo Alves; A pretendente: KARYNA MYLENA 
RODRIGUES JERONIMO, solteira, mapeadora de midia, nascida em 08/12/1998, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Paulo de 
Souza Jeronimo e de Zaine Rodrigues dos Santos.

O pretendente: GILSON XAVIER DA COSTA, solteiro, ajudante de jardinagem, nascido 
em 30/08/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Ferreira da Costa e de Geralda Aparecida Xavier da Costa; A pretenden-
te: SUZANA APARECIDA DA SILVA, solteira, operadora de máquinas, nascida em 
01/06/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Cicero da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: PAULO CESAR CIRIACO, divorciado, serralheiro, nascido em 30/12/1981, 
natural de Sertaneja - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Orlando 
Pedro Ciriaco e de Neusa Aparecida Corrêa Ciriaco; A pretendente: CRISTIANE SAN-
TIAGO AMARÚ, solteira, professora, nascida em 06/12/1993, natural de Cajamar - SP, 
residente e domiciliada em Embu das Artes - SP, fi lha de Cleber Amarú e de Marilia 
Gimenez Santiago Amarú.

O pretendente: RODRIGO JOSÉ DA SILVA, divorciado, encarregado, nascido em 
14/07/1989, natural de Guaíra - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Odanias José da Silva e de Sueli da Silva; A pretendente: ALINE DIAS NASCIMENTO, 
solteira, operadora de caixa, nascida em 17/03/1996, natural de Muritiba - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juvenildo Gomes do Nascimento e de Ivanildes 
dos Santos Dias Nascimento.

O pretendente: EDSON DE SOUZA SANTOS, solteiro, garçon, nascido em 19/12/1987, 
natural de Taperoá - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Gabriel dos Santos e de Neli Maria de Souza; A pretendente: LUCIANA RODRIGUES, 
solteira, operadora de telemarketing, nascida em 11/03/1987, natural de Pedreiras - MA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Vilani Rodrigues.

O pretendente: WESLEY SILVA MEDEIROS, solteiro, autônomo, nascido em 15/05/1995, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Paulo 
de Medeiros e de Eliana Almeida Silva; A pretendente: ALYNE PAINSO VERLI, solteira, 
do lar, nascida em 02/04/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos de Oliveira Verli e de Clarice Painso Pereira.

O pretendente: MICHAEL DAVID PEREIRA REIS, solteiro, comerciante, nascido em 
30/11/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jovenilio Souza Reis e de Monica Luiza Aparecida Pereira dos Santos; A pretendente: 
MICHELE FERREIRA DA SILVA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 15/12/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Damião 
Ferreira da Silva e de Enelita Ferreira de Jesus.

O pretendente: WILSON DE SOUSA, solteiro, encarregado de manutenção, nascido em 
06/01/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Tomé de Sousa e de Teresa da Silva Sousa; A pretendente: CRISTIANE 
AUXILIADORA RODRIGUES, solteira, do lar, nascida em 23/01/1973, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Rodrigues 
Filho e de Rosana Lopes.

O pretendente: MARCO ANTÔNIO RODRIGUES, solteiro, vigilante, nascido em 
09/09/1967, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Alzira Rodrigues; A pretendente: CARLA DE AGUIAR PIMENTEL LOUREIRO, solteira, 
do lar, nascida em 22/09/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Enoc Pimentel Loureiro e de Ilda de Aguiar Pimentel Loureiro.

O pretendente: RAFAEL SOUZA LUCAS, solteiro, pizzaiolo, nascido em 06/02/1996, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Belmiro Lucas Filho e de Luzia Souza dos Santos; A pretendente: LARYSSA NASCI-
MENTO DE SALES, solteira, do lar, nascida em 19/09/1998, natural de Santo André - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ananias de Sales e de Maria 
Madalena do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO JOSE DE SOUZA, viúvo, aposentado, nascido em 10/05/1954, 
natural de Ribeira do Pombal - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Domingos de Souza e de Maria Felix de Souza; A pretendente: MARIA DE LOURDES, 
solteira, do lar, nascida em 20/12/1962, natural de Recife - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Maria das Dôres Fernandes.

O pretendente: PATRIK JOSÉ PINTO DOS ANJOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 
08/10/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Fidelcino José dos Anjos e de Rosangela Francisca Pinto dos Anjos; A pretendente: 
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA, solteira, manicure, nascida em 10/09/1993, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves 
da Silva e de Ninalva de Jesus Nascimento.

O pretendente: JONATAS ROCHA GONÇALVES, divorciado, porteiro, nascido em 
16/06/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Nilson Brito Gonçalves e de Maria Angélica Rocha Gonçalves; A pretendente: AILDA 
BONFIM TEIXEIRA, solteira, doméstica, nascida em 17/07/1984, natural de Ibiassucê 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abilio Teixeira Lacerda e de 
Aurea Dias Bonfi m Neto.

O pretendente: THIAGO BERNARDO DA SILVA, solteiro, pedreiro, nascido em 
30/11/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Bernardo da Silva e de Irene da Silva; A pretendente: ANA PAULA RODRIGUES 
MOREIRA, solteira, analista operacional, nascida em 01/08/1989, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilson Ferreira Moreira e de 
Adriana Gonçalves Rodrigues.

O pretendente: WELLINGTON VICTORINO DE CASTRO, solteiro, pedreiro, nascido em 
17/07/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Marcelo de Castro e de Maria Aparecida Victorino de Castro; A pretendente: DIANA 
ALVES DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 02/10/1986, natural de Valença - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rita Maria Alves da Silva.

O pretendente: LEONARDO ARAÚJO LEITE, solteiro, gerente, nascido em 28/09/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Osteval Leite e de Luzia Ivanete de Araújo Leite; A pretendente: CINDY DAYANE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA, solteira, analista de RH, nascida em 17/01/1995, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osmar Dias de Oliveira 
e de Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: DANIEL BELTISAZAR GONÇALVES DOS SANTOS, solteiro, auxiliar 
geral, nascido em 10/07/1996, natural de São Gonçalo - RJ, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Luís Carlos dos Santos e de Iracema Gonçalves dos Santos; 
A pretendente: QUEREN KAROLINE DINIZ SILVA, solteira, confeiteira, nascida em 
14/06/1997, natural de Juazeiro do Norte - CE, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Manoel Dino da Silva Primo e de Josefa Antas Diniz Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ALVES DE LIMA, solteiro, forneiro, nascido em 13/03/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
Ferreira Lima e de Adalgisa Alves Lima; A pretendente: ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA, 
solteira, professora, nascida em 17/02/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lourenço da Silva e de Eluzia Vieira da Silva.

O pretendente: WANDERSON DA CRUZ NASCIMENTO, divorciado, auxiliar de manu-
tenção, nascido em 01/03/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo da Conceição Nascimento e de Edite Barboza da Cruz 
Nascimento; A pretendente: MARIANA DE JESUS, solteira, auxiliar de limpeza, nascida 
em 15/07/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Norma Celia de Jesus.

O pretendente: BRAZ MIGUEL MACHADO, viúvo, aposentado, nascido em 14/05/1929, 
natural de Arceburgo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Benedicto 
Miguel Machado e de Maria José da Conceição; A pretendente: VERA LUCIA LOPES 
BAPTISTA DA SILVA, viúva, do lar, nascida em 09/05/1964, natural de Panelas - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Severiano de Oliveira e de 
Mirandulina Lopes de Oliveira.

O pretendente: RONILDO SOUZA BARBOSA, solteiro, porteiro, nascido em 18/11/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Antonio 
Barbosa e de Rosineide Ferreira de Souza; A pretendente: MÔNICA COSTA RAMOS, 
solteira, do lar, nascida em 17/04/1994, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Oliveira Ramos e de Neuza Costa dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE JUSTINO TEIXEIRA, solteiro, leiturista, nascido em 01/01/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Euzebio 
Justino Teixeira e de Maria Ester Costa Dutra; A pretendente: CAMILA PAVAN PEREIRA, 
solteira, auxiliar de sala, nascida em 13/05/1993, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Aparecido Pereira e de Aparecida 
Donizete Pavan Pereira.

O pretendente: RUDNEY ALVES DA SILVA, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 29/06/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Pedro da Silva e de Antonia Natalia da Silva; A pretendente: SCARLET 
MALAQUIAS DINIZ, solteira, operadora de loja, nascida em 24/09/1996, natural de 
Mauá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Afl aci Diniz e de 
Luciene Malaquias Diniz.

O pretendente: CLAUDIVAN RIBEIRO DE SOUZA, solteiro, acabador de marmore, 
nascido em 12/02/1991, natural de Entre Rios - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Cristina Ribeiro de Souza; A pretendente: CONCEIÇÃO SANTOS FARIAS, 
solteira, saladeira, nascida em 08/12/1983, natural de Campo Formoso - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Idauro José Farias e de Ana Lucia Santos Farias.

O pretendente: ADRIANO JOSÉ AGUIAR, solteiro, assistente jurídico, nascido em 
21/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Suzel Aparecida Aguiar; A pretendente: ELEOMAR LOPES DA SILVA, solteira, 
atendente, nascida em 22/10/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Leonisio Severino da Silva e de Elisangela Lopes da Cruz.

O pretendente: PATRICK CESAR NUNCIATTO, divorciado, taxista, nascido em 16/01/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcia 
Nunciatto; A pretendente: HELOISE JESUS DOS SANTOS, divorciada, operadora de 
suporte técnico, nascida em 22/04/1989, natural de Araujá - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Odelma Jesus dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ JOSÉ DA SILVA, solteiro, analista de suporte, nascido em 
02/01/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Hermano José da Silva e de Eva Maria da Silva; A pretendente: CARLA SANDRA 
DOS SANTOS, solteira, professora, nascida em 15/05/1985, natural de Cupira - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alves dos Santos e de Sandra 
Lucia dos Santos.

O pretendente: ARNÔR MAGALHÃES COELHO, solteiro, técnico telecom, nascido em 
19/11/1970, natural de Palmas de Monte Alto - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Claudimar Antonio Coelho e de Alzira Magalhães Coelho; A pretendente: 
ALEX-SANDRA SILVA DE MENEZES, solteira, do lar, nascida em 09/06/1978, natural 
de Cícero Dantas - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vitor de 
Menezes e de Coleta Silva de Menezes.

O pretendente: EDILSON ARAUJO SILVA, divorciado, limpador de vidros, nascido em 
30/10/1975, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
João Araujo Silva e de Adelice Maria de Jesus; A pretendente: EMANUELLE SILVA ALVES, 
solteira, do lar, nascida em 20/11/1983, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves e de Vera Lúcia Maria de Santana Silva.

O pretendente: HELIO ALVES DA SILVA, solteiro, vigilante, nascido em 25/04/1976, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Pereira 
da Silva e de Rosa Alves da Silva; A pretendente: LILIAN BOAS DE ARAÚJO, solteira, 
do lar, nascida em 19/10/1983, natural de Bocaiúva - MG, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Rosa de Araújo e de Celina Boas Siqueira de Araújo.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA FIRMINO, solteiro, metalúrgico, nascido em 
13/11/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel de La Bandeira Firmino e de Neuza Ana da Silva; A pretendente: PRISCILA 
FERREIRA PEDROSA, solteira, esteticista, nascida em 05/04/1991, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Herminio Araujo Pedrosa 
e de Vanete Ferreira dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS PAULA DE SOUZA, solteiro, supervisor de segurança, 
nascido em 27/10/1984, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Henrique Dias de Souza e de Maria de Fátima Paula de 
Souza; A pretendente: FLÁVIA DA SILVA ROSAS, solteira, massoterapeuta, nascida em 
17/06/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Sinval Rosas e de Josefa da Silva Rosas.

O pretendente: WILSON BERNARDINO DA SILVA, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido 
em 08/01/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Salvador Bernardino da Silva e de Geralda Magela Nunes Silva; A pretendente: 
ANA CLAUDIA BATISTA SOARES, divorciada, encarregada de limpeza, nascida em 
16/01/1974, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Carlos Batista Soares e de Jacira Soares da Silva.

O pretendente: EDSON SOUZA DA SILVA, solteiro, empresário, nascido em 14/08/1973, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leão Pereira 
da Silva e de Francisca Souza da Silva; A pretendente: CRISTIANE COSTA MENDES, 
solteira, secretária, nascida em 24/12/1976, natural de Juquiá - SP, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Jonilton Silva Mendes e de Terezinha Costa Mendes.

O pretendente: MACIEL DE ALMEIDA INACIO, solteiro, repositor, nascido em 03/08/1989, 
natural de Encruzilhada - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eriomar 
da Conceição Inácio e de Mailza Pereira de Almeida; A pretendente: JESSICA CAROLINE 
BEZERRA MAGALHÃES GOMES, solteira, vendedora, nascida em 03/06/1990, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vicente 
Gomes e de Lucineide Bezerra Magalhães.

O pretendente: JOSÉ MAISON DA SILVA SOUSA, solteiro, garçom, nascido em 07/05/1996, 
natural de Nova Russas - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel 
Gomes de Sousa e de Antonia Erineide Moreira da Silva Sousa; A pretendente: MAYARA 
MOREIRA VIEIRA, solteira, cabeleireira, nascida em 28/12/1995, natural de Diadema - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Ivam Vieira da Silva e de 
Maria Vilani Santana Moreira.

O pretendente: MARCELO ANGELINO DOS SANTOS, divorciado, despachante, nascido 
em 13/02/1980, natural de Maceio - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Angelino dos Santos e de Zenaide Ramos de Oliveira Santos; A pretendente: 
IRAMAIA DO AMÔR DIVINO OLIVEIRA, solteira, cumin, nascida em 10/02/1996, natural 
de Feira de Santana - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manuel 
Medeiros de Oliveira e de Analice do Amôr Divino Oliveira.

O pretendente: ANTONIO MARCOS SILVA RIBEIRO, solteiro, aposentado, nascido em 
04/01/1972, natural de Itambé - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Euclides Gonçalves Ribeiro e de Marinalva Dias da Silva Ribeiro; A pretendente: QUITE-
RIA HELENA DA SILVA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 16/08/1962, natural de 
Cupira - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Feliciano da Silva 
e de Helena Filomena da Conceição.

O pretendente: GUILHERME MEDEIROS DE SOUSA, solteiro, frentista, nascido em 
11/02/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Geovane Leite de Sousa e de Luciene Xavier Medeiros de Sousa; A pretendente: 
SARAH SANTOS DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 20/10/1997, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto da Silva 
e de Cremilda Francisca dos Santos.

O pretendente: CLAYTON SILVA DE OLIVEIRA, solteiro, autônomo, nascido em 
18/06/1979, natural de Brasília - DF, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Rodrigues de Oliveira e de Margarida Viana da Silva; A pretendente: MARINEUZA 
MARIA DE LIRA, divorciada, do lar, nascida em 18/02/1975, natural de Joaquim Gomes 
- AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria José de Lira.

O pretendente: RAIMUNDO ORISMAR SANTOS, divorciado, pedreiro, nascido em 
23/09/1964, natural de Floresta Azul - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José dos Santos e de Maria Onete dos Santos; A pretendente: LENIZE MOTA DE 
SOUZA, solteira, doméstica, nascida em 13/11/1969, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nunes de Souza e de Maria Louraci Mota 
de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO DOMINGUES FERREIRA, solteiro, supervisor técnico, nascido 
em 01/09/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz Ilidio Ferreira e de Georgina Vaz Domingues; A pretendente: ELAINE CRIS-
TINA FERREIRA DOS SANTOS, solteira, autônoma, nascida em 19/04/1980, natural 
de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira dos 
Santos e de Helena Maria Pires dos Santos.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA LEAL, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 16/12/1973, natural de Brejão - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Israel Siqueira Leal e de Luiza Inacio da Silva Leal; A pretendente: MARIA VALERIA 
PIVANTE, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 11/05/1963, natural de Vargem 
Grande do Sul - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosa Pivante 
Radaeli.

O pretendente: JOAQUIM BRITO FERNANDES, solteiro, analista de sistemas, nascido 
em 24/11/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Valdomiro Fernandes e de Maria de Lourdes Brito Fernandes; A pretendente: 
DANIELA REANI RODRIGUES GARCIA, solteira, veterinária, nascida em 25/03/1989, 
natural de Santos - SP, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lha de Durval Garcia 
Junior e de Valéria Reani Rodrigues Garcia.

O pretendente: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, operador de máquina, nascido 
em 05/06/1957, natural de Varzelândia - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Rodolfo Pereira dos Santos e de Fulugençia Marques dos Santos; A pretendente: 
CARMOSA DE JESUS SANTOS, divorciada, doméstica, nascida em 20/04/1959, natural 
de Ribeira do Pombal - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Marques dos Santos e de Antonia Quentina Maria de Jesus.

O pretendente: RICARDO ALMENDRE MARTINS, solteiro, lider de vendas, nascido em 
25/05/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
João Xavier Martins e de Zilda Almendre Martins; A pretendente: ANA CLAUDIA LUIZ DE 
ARAUJO, solteira, garçonete, nascida em 15/03/1992, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Fausto de Araujo e de Noemia Luiz.

O pretendente: CHARLES OLIVEIRA QUINTÃO, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em 03/11/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Milton de Araujo Quintão e de Maria de Lourdes Mendes Oliveira Quintão; A 
pretendente: CIBELE SILVANA GONÇALVES TEIXEIRA, solteira, auxiliar administrativo, 
nascida em 10/11/1992, natural de Minas Novas - MG, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Silvano Gonçalves da Silva e de Silene Aparecida Teixeira.

O pretendente: ROGERIO NAZARIO DE ALMEIDA, solteiro, auxiliar de eletricista, nascido 
em 02/01/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Levi Pereira de Almeida e de Joana Darc Nazario; A pretendente: BEATRIZ 
AMORIM DA SILVA, solteira, manicure, nascida em 11/10/1992, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Francisco da Silva e 
de Ivanusa Amorim da Silva.

O pretendente: JOSINALDO SEVERINO DE MELO DA SILVA, solteiro, autônomo, nas-
cido em 07/05/1977, natural de Serraria - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Severino Vicente da Silva e de Edite de Melo da Silva; A pretendente: MARISA 
MARQUES DA ROCHA, solteira, fi scal de loja, nascida em 23/09/1978, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Marques da Rocha 
e de Maria Senhora Pereira de Jesus.

O pretendente: LUIZ FELIPE DANTAS, solteiro, agente de serviços de operação, nascido 
em 12/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Antonio de Medeiros Dantas e de Bernadete de Lourdes Dantas; A pretendente: 
MÁGELA DOS SANTOS SILVA, solteira, do lar, nascida em 24/12/1996, natural de São 
Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josélia dos Santos Silva.

O pretendente: RICARDO SOUSA DOS SANTOS, solteiro, vidraceiro, nascido em 
20/04/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Luciano dos Santos e de Maria Lima de Sousa; A pretendente: RAIMUNDA MIRAN-
DA DOS SANTOS, divorciada, cabeleireira, nascida em 17/10/1975, natural de Manoel 
Emídio - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eva Miranda dos Santos.

O pretendente: IVAN ARRUDA DA CUNHA JÚNIOR, solteiro, autônomo, nascido em 
16/07/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Ivan Arruda da Cunha e de Neide Aparecida Feltrim da Cunha; A pretendente: DANIELLE 
OLIVEIRA DE CERQUEIRA SANTANA, solteira, bióloga, nascida em 23/08/1993, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gerson Pessoa 
Santana e de Iza Maria Oliveira de Cerqueira Santana.

O pretendente: WASHINGTON DOS SANTOS BEHRING, solteiro, analista de planejamento 
fi nanceiro, nascido em 07/08/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Dionisio Ferreira Behring e de Maria dos Anjos Santos Behring; 
A pretendente: ALINE GOMIDES DE CARVALHO, solteira, assistente jurídica, nascida 
em 23/01/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Almir Leite de Carvalho e de Maria Aparecida Gomides de Carvalho.

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

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº
0222280- 94.2008.8.26.0100 (USU. 1069) O Doutor Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz 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 Empreza
Colonizadora Cruzeiro do Sul Ltda; aos compromissários Orgal Organização Comercial e
Distribuidora Ltda; ao cessionário Otaviano do Nascimento, ao confrontante José Antonio Barroso,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores  que José Francisco da Silva e s/m Zilda Alves Monteiro
da Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Marçal de Lemos (antiga Rua 29), nº 149, Jardim Vera Cruz, Distrito de Itaquera,
São Paulo - SP, com área de 126,91m² cadastrado na Prefeitura de São Paulo como contribuinte nº
152.202.0038-1 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.                                                                                           (08 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004366-40.2012.8.26. 0268. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Alena Cotrim
Bizzarro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata Ferreira dos Santos Papelaria ME CNPJ/MF Nº.
08.343.470/0001-60, com sede na Avenida Eduardo R. Daher, n. º 429, Jardim Paraíso, CEP: 06850-
040, na cidade de Itapece rica da Serra, Estado de São Paulo que Indústria Gráfica Foroni Ltda, lhe
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de R$ 8.988,23
referente as Duplicatas nº 5241/01, 5241/05, 5241/06, devidamente vencidas e não pagas, valores de
28 de março de 2012. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, nos
termos dos 652, 736 e 738, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que
à verba honorária será reduzida pela metade, nos termos dos artigos 652 e parágrafo único do 652-A,
Lei nº 11.382 de 06/12/2006, e querendo ofereçam embargos, por meio de advogado, no prazo de 15
dias, a fluir após o prazo supra de 20 dias, facultando ao executado nesse prazo e reconhecendo o
crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários ou requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Não sendo contestada/
embargada 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 Itapecerica da Serra, aos 27 de abril de 2017.                                                              (11 e 12)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005665-98.2017. 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jamile Silva Menezes, Rua Cenerino Branco de
Araujo, 121, Vila Campo Grande - CEP 04455-060, São Paulo-SP, CPF 312.304.888-80, RG
291434836, Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por União Social Camiliana. 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, pague a quantia de 27.185,13 (em 01/02/2017), 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 22 de maio de 2017.               (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012343-45.2011. 8.26.0001 A MM. Juíza de Direito
da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Rosana Turíbio, CPF 083.361.768-02, que foi julgado procedente o
pedido formulado na presente ação, a fim de condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.448,25,
com incidência de correção monetária e juros de mora legais (12% ao ano), desde abril de 2011,
assim como custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, realize o pagamento da quantia de R$ 2.823,47, que deverá ser devidamente atualizada até a
data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV do CPC). Decorrido o prazo
para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Maos. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2016.                                                                      (11 e 12)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0018741-46.2014.8.26.0100. A Drª Celina Dietrich Trigueiros Teixeira
Pinto, Juíza de Direito da 15º VC do Foro da Capital/SP. Faz saber a Adirceu Nunes RG Nº 933.652
ES, CPF/MF Nº 016.914.017-22 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.452,81, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não foi cumprida. Estando a Ré em lugar ignorado foi deferida sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertida que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma d alei. Nada
mais. São Paulo, 30 de março de 2017.                                                                                         (11 e 12)

Intimação  prazo 20 dias. Processo nº 0051500-43.2016.8.26.0100 A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª VC do Foro da Capital - SP na forma da lei, etc. Faz Saber a SIDNEY SYLVIO
WIRTHMANN, CPF/MF Nº 076.625.508-50, RG Nº 17.218.069-7 que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 13.539,43 que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de
multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 30 de Março de 2017.                           (11 e 12)

Edital de Citação Prazo: 20 dias. Processo: nº 0198693-04.2012.8.26. 0100. A Dra. Cristina Inokuti, Juíza
de Direito da 3ª VC do Foro Central da Comarca da Capital Faz Saber a Relâmpago Industria e
Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda (CNPJ Nº 03.282.270/0001-20) e Otalicio Ramos (CPF Nº
376.403.998-15), que Renova - Cia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, lhes ajuizou ação
Monitória - convertido em título executivo em 10.07.2014 - visando o recebimento de R$ 630.755,27
(outubro/2012) referente ao limite de Crédito Rotativo, formalizado através da Cédula de Crédito Bancário
- modalidade Conta Garantida de nº 00334785290000000460 (atual 4785000000460290153) que encontra-
se inadimplente. Não localizados seus representantes legais, citado fica para que no prazo de 15 dias, a
fluir após o prazo supra, pague o débito, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento,
assim como, fica advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. Nada Mais. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de maio de 2017.                      (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000066-29.2016. 8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Helen Siqueira Paiva, Rua Doutor Albuquerque Lins, 253, Santa Cecilia - CEP
01230-000, SP, CPF 368.569.398-09, Brasi leiro, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
União Social Camiliana para a cobrança de R$ 8.711,85, referente ao contra to de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Não localizada a representante legal,
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embar gue a
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de paga mento, sob pena de conversão de
mandato inicial em título executivo, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso
de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2017.                                                     (11 e 12)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004102-93.2015. 8.26.0011/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SP, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller, na forma da Lei, etc. Faz Saber  a(o) Wellyda Bertucia Lira de Andrade, CPF 325.054.738-70,
RG 40.243.584, Brasileiro e Sérgio Gomes, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Sociedade Beneficente São Camilo. 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, pague a quantia de R$80.173,82, 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 19 de junho de 2017.                                     (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005779-88.2015.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mariano Krzyzanowski, RG 2.215.945, CPF 010.800.598-49 que
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da
quantia de R$ 48.546,35 (fevereiro/2015), referente ás despesas da taxa de conservação e
melhoramentos dos lotes 13, 14, 20 da Quadra OK, PJ, PU, Empreendimento Ninho Verde II. Estando o
réu, em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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.                                    (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007677-04.2014. 8. 26.0704 A MMa. Juíza de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Renata Rodrigues Ramos, RG Nº 451895162, CPF/MF Nº 366.946.058-62 que União
Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 1.980,10, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a
representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                     (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015468-87.2014.8. 26.0004. O MM. Juiz de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Yuri Gabriel De Almeida Moreira, RG Nº 44.907.224-1, CPF 398.020.968-73, que por
parte da União Social Camiliana lhe foi ajuizada ação Monitória para cobrança da quantia de R$
1.282,28 (em 05.12.2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre
as partes, não cumprido pelo requerido. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a Citação por Edital, com fundamento no inciso II do artigo 256 do CPC, para os atos e
termos da ação proposta, e para que no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do
CPC), pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                                               (11 e 12)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015. 8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758-02,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 5.266,90 (atualizado até março/2017), que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo subsequente de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000447-37.2016. 8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis
Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Felipe Amaral Fernandes, CPF 229.144.678-93, RG
493016533, que a União Social Camiliana lhe ajuizou Ação Monitória da quantia de R$ 9.901,00
(28/01/2016), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ficando advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2017.                     (11 e 12)

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024748-
10.2011.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mônica Especiani, 
CPF 135.557.338-69, RG 24283818-4, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Adriana Barros Motoyama, alegando em 
síntese que é credora da importância de R$ 85.081,96 (outubro/2016), referente à locação do imóvel  à 
rua Ventura Garcia Calderon, 401, Vila Clara, São Paulo/SP, devidamente corrigida e atualizada, bem 
como, a condenação da ré, ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Tendo sido abandonado o imóvel e encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias acima, conteste o feito. 
Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação será considerado 
revel, caso em que será nomeado Curador Especial e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de junho de 2017. 




