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“O homem é de 
fogo, a mulher de 
estopa; o diabo 
chega e sopra”.
Miguel de Cervantes (1547/1616)
Escritor Espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: +1,37% Pontos: 
68.284,66 Máxima de +1,9% 
: 68.642 pontos Mínima de 
-0,2% : 67.226 pontos Volume: 
7,92 bilhões Variação em 2017: 
13,38% Variação no mês: 3,59% 
Dow Jones: +0,62% Pontos: 
21.993,71 Nasdaq: +1,34% 
Pontos: 6.340,23 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1993 Venda: R$ 3,1998 
Variação: +0,65% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: +0,9% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1882 Venda: R$ 
3,1888 Variação: +0,61% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1830 
Venda: R$ 3,3400 Variação: 
+0,81% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,91% ao 
ano. - Capital de giro, 12,69% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.290,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,500 
Variação: +0,58%.

bro) Cotação: R$ 3,2090 Variação: 
+0,11% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,178  Venda: US$ 1,1784  
Variação: -0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7690 Venda: R$ 
3,7710 Variação: +0,35% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7130 Ven-
da: R$ 3,9170 Variação: +0,18%.

turo: +2,24% Pontos: 68.320 
Máxima (pontos): 68.725 Míni-
ma (pontos): 67.220. Global 40 
Cotação: 941,964 centavos de 
dólar Variação: -0,81%.

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvol-
vimento Econômico 

e Social (BNDES), Paulo 
Rabello de Castro, criticou on-
tem (14), a falta de “economi-
cidade” das decisões judiciais 
e disse que é preciso ensinar 
economia aos procuradores 
da Lava Jato. Junto com o 
baixo apetite das empresas 
em realizar investimentos, ele 
citou como um dos motivos 
para a queda dos fi nancia-
mentos no País a perda de 
cadastro no banco por gran-
des empreiteiras enredadas 
pela operação que investiga 
desvios na Petrobras. 

     

Com Lava Jato, ‘não 
sobrou’ grande empreiteira 
para projeto com o BNDES

“De um lado, falta apetite 
no setor privado. Do lado dos 
grandes projetos, eles estão sob 
o efeito lavajático. Não sobrou 
praticamente uma única gran-
de empreiteira com cadastro 
para fazer o próximo negocio 
dentro do banco”, comentou 
Rabello em palestra proferida 
na sede da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). “Es-
tão jogando fora o bebê junto 
com a água do banho. Não há 
economicidade nas decisões ju-
diciais”, acrescentou. Disse que 
empresários detidos deveriam 
ter a permissão de voltar aos 
seus negócios para garantir a 
continuidade dessas empresas.

Rabello disse que o pro-
cesso de limpeza do Brasil é 
“fundamental, imprescindível 
e inadiável”, mas que é preci-
so ensinar aos procuradores 
que “da caneta deles” saem 
desemprego e fechamento de 
empresas. “A punição para o 
empresário que se envolveu 
em mal feito é trabalhar mais, 
associar-se ao País - ao invés 
de associar-se ao mal feito -, 
lucrar mais, terminar a obra”, 
assinalou. Segundo ele, não 
se pode permitir que a JBS 
“afunde” o sistema pecuário 
brasileiro como punição aos 
crimes cometidos por seus con-
troladores, os irmãos Joesley 

"Empresários detidos deveriam ter a permissão de voltar aos seus negócios para

garantir a continuidade dessas empresas".

e Wesley Batista, que fi zeram 
delação que atingiu, entre 
outros políticos, o presidente 
Michel Temer.

Paulo Rabello explicou que, 
se a MP 777, que cria a Taxa 

de Longo Prazo (TLP), não for 
votada, ‘não é o fi m do mundo’. 
“Ela começa a ter repercussão 
apenas em 2019, de forma que 
o país pode fi car um pouco mais 
tranquilo, porque temos mais 

problemas emergenciais além 
deste para resolver. É muito 
bom se for aprovada, mas 
também não é o fi m do mundo 
se a gente tiver que trabalhar 
mais na defi nição” (AE).

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, participou 
na noite de domingo (13) de 
reunião no Palácio do Jaburu 
entre o presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia e os 
ministros da Fazenda, Hen-
rique Meirelles e do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira. No 
encontro foram fechadas as 
novas metas fi scais, os cortes 
de gastos governamentais e, 
principalmente, a desistência 
de aumentar tributos. 

“Desde a quinta-feira vimos 
ponderando e dizendo que não 
aceitamos criação de novos 
impostos ou aumento dos já 
existentes. O presidente Michel 
Temer compreendeu que seria 
uma alternativa difícil de apro-
var e abriu mão desta opção. 
Não podemos concordar com 
aumento da carga tributária”, 
afi rmou Eunício.

O presidente do Senado disse 
que o convencimento da equipe 
econômica do governo de abrir 
mão de novas fontes de receitas 
para cobrir o defi cit não foi fácil. 
“Tive que ser muito fi rme com 
o ministro Meirelles e com o 
ministro Dyogo. Fiz com que 

54% dos brasileiros 
declaram ser solteiros

O Dia dos Solteiros é celebrado 
hoje (15), e para a data, a Ipsos 
realizou um levantamento no 
qual ouviu mais de 34 mil pes-
soas, para traçar o perfi l dos 
solteiros no Brasil. A pesquisa 
mostra que 54% da população 
declara ser solteira, sendo as 
cidades de maior concentração 
deste público: Salvador (60%), 
seguida por Belo Horizonte e 
Brasília, ambos com 56%.

O estudo aponta também que o 
perfi l dos solteiros é jovem (53% 
têm entre 13 e 29 anos), com 
interesse em música (66%). Já 
49% têm interesse em humor/di-
vertimento e 39% têm o hábito de 
sair para bares, restaurantes, cafés, 
etc.. Este público também procura 
manter uma alimentação saudável 
(68%) e se interessa por beleza/es-
tética (43%). Outro destaque é que 
80% dos solteiros estão na internet, 
sendo que 75% acessam internet 
via mobile.  Entre os 17.247.000 
solteiros internautas, praticamente 
todos (97%) acessam redes sociais. 
Fonte e mais informações: (www.
ipsos.com).

Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Pereira.

O ministro da Indústria e 
Comércio Exterior, Marcos 
Pereira, disse ontem (14) que 
os resultados da balança co-
mercial brasileira mostram que 
a economia está melhorando. 
No último mês de julho, o Brasil 
teve o maior superávit da série 
histórica, de US$ 6,3 bilhões. 
No acumulado dos primeiros 
sete meses do ano, a balança 
teve superávit de US$ 42,5 
bilhões. Pereira destacou que 
os números,de janeiro a julho, 
estão em contexto de aumento 
19% nas importações e de 7% 
nas exportações. 

“O que mostra, claramente, 
que a economia volta a reagir 
e crescer”, afi rmou o ministro, 
durante evento na Confede-
ração Nacional da Indústria, 
em São Paulo. A partir dos 
resultados, o governo elevou 
de US$ 55 bilhões para mais de 
US$ 60 bilhões a estimativa de 
superávit da balança comercial 

Último dia
Contribuintes paulistas têm ape-

nas hoje (15) para aderir ao Programa 
Especial de Parcelamento. É possível 
regularizar os débitos de ICMS, IPVA, 
ITCMD e taxas, com descontos em 
juros e multa e escolher o pagamento 
à vista ou parcelado. O processo é 
realizado pelo site (www.pepdoicms.
sp.gov.br), bastando efetuar o login 
no sistema com a mesma senha 
de acesso utilizada no Posto Fiscal 
Eletrônico (PFE).
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Eduardo Anizelli/Folhapress

Brasília - O líder do governo 
no Congresso, deputado An-
dré Moura (PSC-SE), afi rmou 
ontem (14), que a mudança 
do sistema eleitoral para o 
chamado “distritão” não tem 
hoje os votos necessários para 
ser aprovada pela Câmara. A 
expectativa é que a reforma 
política seja votada no plenário 
amanhã (16).

“A grande maioria prefere 
aprovar o ‘distritão’, mas tem 
partidos que fecharam questão 
contra, como o PT, PR, PRB. 
Por ser uma PEC, que precisa 
de 308 votos, eu não posso 
afi rmar que vai passar o ‘dis-
tritão’. Eu até creio que hoje 
o ‘distritão’ vai ter a maioria 
dos votos, mas também creio 
que hoje não tem os 308 votos 
necessários para ser aprovado”, 
disse.

Moura afi rmou que ainda 
não há consenso sobre de 
onde virão os recursos que 

Superávit recorde é sinal de 
recuperação econômica, diz ministro

acordos comerciais, como a 
tentativa de “reaproximação” 
com os países da Aliança do 
Pacífi co (México, Colômbia, 
Peru e Chile) e uma negocia-
ção para ampliar as parcerias 
com a Índia. Informou que 
espera consolidar o proces-
so para reduzir o tempo de 
abertura de empresas nas 
cidades de São Paulo e do Rio 
de Janeiro e, então, expadir 
a proposta para outras partes 
do país.

“Estamos trabalhando para 
que, em São Paulo e no Rio 
de Janeiro – que são as duas 
cidades onde o banco mundial 
faz a aferição do relatório do 
e-business – possamos diminuir 
o tempo de abertura de empre-
sas de, na média, 117 dias para 
7 dias. Isso já é uma realidade 
em ambas as cidades e, depois, 
vamos estender isso para as 
demais unidades da federação”, 
afi rmou Pereira (ABr).

para 2017. Caso se confi rme, 
o resultado será o maior anual 
da série histórica, superando o 
saldo positivo recorde de US$ 
47,5 bilhões verifi cado em 2016. 

Para fortalecer o comércio 
exterior, Pereira disse que 
o Brasil está investindo em 

Eunício: Congresso não 
aceita aumento de impostos

eles percebessem a impossibi-
lidade de aumentar impostos. 
Não é porque o governo tem 
seus problemas fi scais, seus 
aperreios, que o povo deva 
ser penalizado e pagar mais 
impostos”, declarou.

O governo deve anunciar que 
as contas públicas de 2017 e 
2018 fecharão no vermelho 
em R$ 159,5 bilhões. Esse foi 
o valor do défi cit registrado em 
2016. Segundo Eunício, o corte 
de gastos da União deve fi car 
em torno de R$ 73,9 bilhões 
(Ag.Senado).

Brasília - Em um dos eventos 
mais curtos que já realizou no 
Palácio do Planalto, o presiden-
te Michel Temer disse ontem 
(14), durante cerimônia de 
apresentação de ofi ciais gene-
rais promovidos, que está “na 
moda” falar em garantia da lei 
e da ordem. Em uma fala de 
menos de dez minutos, Temer 
também parabenizou os milita-
res que estão no Rio de Janeiro 
e citou a presença das Forças 
Armadas brasileiras no Haiti.

“Tenho certeza de que os 
senhores seguirão exercendo 
com competência, sob a égide 
do Ministério da Defesa, as 
funções que lhes atribuem a 
Carta Magna: a defesa da pátria, 
a garantia do poderes constitu-
cionais e, por iniciativa destes, 
aliás, está muito na moda, a 
garantia da lei e da ordem”, 
disse o presidente, durante 
a apresentação de 15 ofi ciais 

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente Temer, e sua esposa Marcela Temer na cerimônia de 

apresentação dos Ofi ciais Generais no Palácio do Planalto.

Temer: ‘está na moda a 
garantia da lei e da ordem’

generais promovidos.
“Não quero deixar de dirigir 

uma mensagem também aos 
militares que recentemente 
iniciaram importante missão no 
Rio de Janeiro. Por isso que está 
na ordem do dia a manutenção 
da Lei e da Ordem”, reforçou. 
Temer, que chegou ao evento 
acompanhado da primeira-dama 
Marcela Temer, disse ainda que 
o governo reconhece o profi s-
sionalismo e dedicação que as 
Forças Armadas servem o Brasil.

O presidente não citou em 
nenhum momento de sua fala 
a difícil situação fi nanceira das 
Forças Armadas. Segundo o 
comando das Forças, neste ano, 
houve um contingenciamento 
de 40%, e o recurso só é sufi -
ciente para cobrir os gastos até 
setembro. Se não houver libe-
ração de mais verba, o plano é 
reduzir expediente e antecipar 
a baixa dos recrutas (AE). 

São Paulo - Embora tenha 
anunciado ontem (14), in-
vestimento de R$ 2,6 bilhões 
na fábrica de São Bernardo 
do Campo, o presidente da 
Volkswagen no Brasil, David 
Powels, afi rmou que não tem 
expectativa de contratação de 
funcionários. Ele explicou que 
a empresa ainda opera com ex-
cesso de mão de obra e, por isso, 
ainda não há necessidade de 
contratar mais trabalhadores. 
“Estamos com algo entre 200 e 
300 funcionários em condição 
de lay-off (suspensão tempo-
rária de contratos)”, informou 
o executivo. 

Segundo ele, a fábrica de 
São Bernardo do Campo só vai 
voltar a operar em três turnos 
daqui dois ou três meses. As 
declarações foram dadas du-
rante evento de anúncio do 
investimento na fábrica, que 
ocorreu na própria unidade, 
com a presença do ministro 
Marcos Pereira (Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços) 
e o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin.

Sobre a nova política automoti-
va que vem sendo elaborada pelo 
governo em parceria com o setor 
privado, Powels disse que acha 
difícil o programa ser lançado 

David Powels, presidente da 

Volkswagen do Brasil.
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Volkswagen ainda não tem 
expectativa de contratação

em 2 ou 3 meses, conforme pro-
meteu o ministro no evento. De 
acordo com ele, ainda existem 
muitas questões em aberto nas 
discussões para que tudo seja 
resolvido a tempo de um prazo 
do ministro ser cumprido.

O executivo também co-
mentou a medida do governo 
argentino de cobrar garantias 
das empresas que estão vio-
lando o acordo que regula as 
exportações e importações de 
veículos com o Brasil. Ele admi-
tiu que a Volkswagen é um das 
empresas que têm ultrapassado 
os limites do acordo e disse que 
faz parte da estratégia da mon-
tadora buscar o reequilíbrio nos 
próximos anos, antes do fi m do 
acordo, em 2020 (AE).

Hoje não há 308 votos 
para aprovar o ‘distritão’, 

diz líder do governo
serão usados para a criação do 
fundo público para fi nanciar 
as campanhas. A estimativa 
é que o valor chegue a R$ 3,6 
bilhões nas eleições de 2018. 
Segundo o líder do governo, os 
deputados resistem em abrir 
mão dos recursos das emendas 
de bancadas e estudam novas 
maneiras para que esses va-
lores não sejam retirados do 
Orçamento da União, o que 
poderia afetar áreas como 
saúde e educação. 

“Existe uma possibilidade 
agora de uma contribuição 
dos próprios funcionários 
comissionados dos deputados 
e senadores, um desconto do 
porcentual da remuneração 
deles”, afi rmou. Ele admitiu 
que a criação do fundo é uma 
medida impopular, mas defen-
deu que essa é uma discussão 
que tem que ser feita diante da 
proibição das doações empre-
sariais (AE).



OPINIÃO
Vamos tocar os 

negócios

Os tempos ainda estão 

difíceis

Sendo assim é melhor dei-
xar de lado a conhecida 
frase da música “Deixa a 

vida me levar”, famosa na voz 
de Zeca Pagodinho e que em-
balou um país onde deixaram 
tudo se levar e agora temos 
que correr atrás do prejuízo.

Estamos nesse momento 
precisando de atitudes e prin-
cipalmente de um descolamen-
to da política e da economia. Já 
é agosto de um ano em que a 
depressão se consolidou após 
um longo período de crises e 
recessões. Se nada fi zermos, 
já estaremos em 2018 e con-
tinuar buscando a causa raiz 
dessa crise (tal qual em 1929, 
trouxeram efeitos arrasadores 
à economia) será chover no 
molhado.

A crise política atrapalhou 
toda e qualquer possibilidade  
de crescimento e a situação 
econômica do País só não foi 
pior graças ao bom desempe-
nho, com  índices positivos e 
sazonais do agronegócio. Até 
o comércio sentiu os efeitos 
da pior crise dos últimos 100 
anos, uma vez que o cliente 
sumiu! Está endividado, com-
prando, principalmente, pelo 
e-commerce, mas a demanda 
não chega na produção.

Busquem por notícias sobre 
expansões, investimentos ou 
qualquer tipo de índice de 
crescimento em qualquer seg-
mento da atividade econômica. 
Será bastante difícil de achar, 
são raras e honrosas exceções, 
uma vez que  o mercado ainda 
está retraído, esperando, todos 
os dias, pelo que vai acontecer 

na política e, consequentemen-
te, na economia.

Um  raro exemplo de um 
desses negócios que vão  bem 
são os Galpões Logísticos, que 
não estão em crise, ou seja, são 
bem feitos em local de fácil 
acesso e mais cedo do que se 
imagina vem o “fl ight to quali-
ty”, que é uma mudança no tipo 
de investimentos perseguidos 
pelos agentes do mercado em 
períodos de crise ou instabili-
dade econômica.

Sendo assim, nesses perí-
odos, investidores preferem 
“mover” seu capital para ativos 
considerados mais seguros 
e vender ativos mais “arris-
cados”. Podem ser exemplos 
de “fl ight to quality” a troca 
de investimentos em ações 
de empresas por títulos do 
governo ou ainda a venda de 
ativos em países mais instáveis 
para economias mais sólidas e 
menos voláteis.

O restante do mercado espe-
ra pela recuperação, o Banco 
Central, na pessoa de seu presi-
dente, Ilan Goldfajn, afi rma que 
a economia brasileira, embora 
fraca, está em recuperação e 
tem previsão de crescimento 
de 2% para 2018. Mas será 
que podemos esperar até lá? 
A resposta é não! Precisamos, 
mesmo que devagar, procurar 
nosso crescimento e, conse-
quentemente, o crescimento 
da economia nacional. 

De acordo com nossa fi lo-
sofi a: “Algo tem que ser feito, 
parado é que não se pode fi car”. 

(*) - Engenheiro e mestre em Ciências 
e Engenharia de Produção pela Poli/

USP, é fundador do Grupo IMAM 
entidade dedicada ao treinamento de 

curta duração. 

Reinaldo Moura (*)
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Edital de Intimação Prazo: 20 dias. Processo: nº 0213040-81.2008.8.26.0100. A Dra. Andrea
Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª VC do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a
Palmiro Marcolim (RNE nº W676680Q e CPF/MF nº 293.079.538-72) que Momentum Empreendi
mentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$ 4.457,94 (outubro/2008)
referente a inadimplência da taxa de conservação do lote 15, da Quadra HI, Empreendimentos
Terras de Santa Cistina II. Estando o réu, em lugar incerto e não sabido, 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, ficando o mesmo advertido de que, em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada
Mais. São Paulo, 27 de junho de 2017.                                                                                        (15  e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021081-91.2014.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anibal César Silva Lourenço Barbosa,
CPF 102.934.758-14, RG 16.895.711-5, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por União Social Camiliana, foi deferida sua intimação por Edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 2.569,68 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 e honorários 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. São Paulo, aos 27 de junho de 2017.                                                (15 e 16)

Na parte leste de Mossul, a vida vai voltando ao normal, com 

mercados, escolas e negócios funcionando.

O porta-voz da Acnur, 
Andrej Mahecic, disse 
que a avaliação feita pela 

agência mostrou que a popula-
ção que está retornando precisa 
de todo o tipo de assistência. 

As famílias que estão retor-
nando à cidade enfrentam pro-
blemas básicos, como acesso 
à água potável e saneamento, 
combustíveis e eletricidade. 
Segundo dados do governo ira-
quiano, cerca de 79 mil pessoas 
já voltaram para casa no oeste 
de Mossul e mais de 165 mil 
na parte leste da cidade, que 
sofreu danos menores.

Mahecic afi rmou que o mais 
urgente são os abrigos provi-
sórios, especialmente na parte 

Os candidatos transexuais e travestis que 
querem ser reconhecidos pelo nome social em 
consonância com sua identidade de gênero no 
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Instituições de Educa-
ção Superior Estrangeira (Revalida) têm até a 
próxima sexta-feira (18) para fazer a solicitação 
e anexar os documentos necessários. O pedido 
deve ser feito no site do (Inep), no campo “Fale 
Conosco”.

Deverão ser apresentados fotografi a atual, 
cópia digitalizada da frente e do verso de um dos 
documentos de identifi cação ofi cial com foto, 
cópia assinada e digitalizada do formulário de 
solicitação de atendimento pelo nome social. Em 
caso de indeferimento do pedido, o participante 
será informado para que possa enviar um novo 
documento comprobatório. Se mesmo assim 
o documento enviado não estiver conforme o 
solicitado, o participante fará o exame sendo 
tratado pelo nome civil.

O Revalida reconhece os diplomas de médicos 
que se formaram no exterior e querem atuar no 
Brasil. O exame é feito tanto por estrangeiros 

Os violentos confl itos na Ucrânia geraram grandes 

deslocamentos populacionais.

A Agência das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur), 
afirmou que o conflito na 
Ucrânia entra no quarto ano 
com 1,6 milhão de pessoas 
deslocadas e em busca de 
segurança, habitação ade-
quada e acesso a empregos. 
A segurança continua sendo 
a principal preocupação para 
quase 800 mil pessoas que 
vivem perto da chamada “linha 
de contato”, em Donetsk e 
Luhansk, no leste do país. Os 
combates esporádicos nessa 
região continuam causando 
danos à infraestrutura civil 
gerando novas necessidades 
humanitárias e criando novos 
riscos de deslocamento.

Em junho, o Serviço de 
Guarda de Fronteira da Ucrâ-
nia registrou mais de 1,1 
milhão de pessoas cruzando a 
linha divisória na região leste. 
A agência da ONU está preo-
cupada com as difi culdades 
dos ucranianos em relação 
à liberdade de movimento, 

Número de 
incêndios 
fl orestais 

em Portugal 
atinge 

recorde
Portugal sofreu com o 

maior número de incêndios 
fl orestais em um único dia 
deste ano, no último sába-
do (12), com 297 focos em 
todo o país, de acordo com a 
Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil (ANPC). Mais de 
70 incêndios se espalharam 
às 3h de sábado em vários 
locais no Norte e na parte 
central do país. Um plano 
de emergência foi ativado 
em Coimbra, a cerca de 200 
quilômetros (km) ao norte 
de Lisboa.

A porta-voz da ANPC, 
Patricia Gaspar, disse que o 
sábado superou a sexta-feira 
(11), quando 220 incêndios 
fl orestais se espalharam pelo 
país. Na cidade de Tomar, 
a cerca de 140 km ao nor-
te de Lisboa, mais de 200 
pessoas em uma fazenda 
foram evacuadas, bem como 
moradores de várias casas, 
sob ameaça de incêndio. De 
acordo com a ANPC, mais de 
4 mil bombeiros trabalhavam 
para controlar as chamas 
em todo o país. Cerca de 
600 militares e 116 veículos 
também estão ajudando no 
combate ao fogo.

As altas temperaturas pro-
vocaram incêndios fl orestais 
no Norte e no Centro de 
Portugal desde quarta-feira 
(9). Em junho deste ano, o 
país sofreu o pior incêndio 
fl orestal em quatro décadas. 
em Pedrógão Grande, a 
cerca de 200 km ao norte de 
Lisboa, deixando 64 mortos e 
mais de 250 feridos (Agência 
Xinhua).
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Papa: cristãos que consultam ‘cartomantes e horóscopos’ não tem 

‘fé tão forte’.

O papa Francisco afi rmou no 
domingo (13) que a fé não é uma 
fuga para os problemas, mas 
sim é o que dá sentido a vida, 
acrescentando que cristãos que 
consultam “cartomantes e ho-
róscopos” não tem “fé tão forte”. 
Durante oração do ângelus no 
Vaticano, o Pontífi ce disse que 
quando os fi éis não se “apegam 
à palavra do Senhor e para ter 
mais segurança consultam ho-
róscopos e cartomantes, a pessoa 
começa a chegar ao fundo”.

Segundo Francisco, apenas a 
fé “dá a segurança da presença 
de Jesus que nos impulsiona a 
superar as tempestades exis-
tenciais. É a certeza de segurar 
uma mão que nos ajuda com as 
difi culdades apontando o cami-
nho, mesmo quando está escu-
ro”. Jorge Mario Bergoglio ainda 
ressaltou que o evangelho de 
hoje, que recorda o episódio de 
Jesus a caminhar sobre as águas, 
tem “um rico simbolismo” e faz 
refl etir sobre a fé, pessoalmente e 
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Acnur aumenta ajuda humanitária 
para quem retorna a Mossul

A Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) aumentou a ajuda humanitária a milhares de 
moradores deslocados que estão retornando à cidade de Mossul, no Iraque

oeste da cidade, que foi liberada 
do controle do grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI) em julho, 
já que “muitos bairros nessa 
região sofreram muitos danos 
ou foram totalmente destruídos 
durante os meses de confl ito”. 
Segundo o porta-voz da Acnur, 
minas terrestres e outros tipos de 
explosivos representam as maio-
res ameaças aos residentes da 
região, principalmente crianças.

Organizações parceiras da 
ONU disseram que, dos 54 
distritos de Mossul, 15 foram 
completamente ou parcial-
mente destruídos, outros 23 
sofreram danos moderados e 
16 registraram apenas leves 
danos (ONU News).

Confl ito na Ucrânia entra no quarto 
ano com 1,6 milhão de deslocados

especialmente no momento em 
que cruzam a linha de confl ito. A 
Acnur cita longas fi las e espera 
nos postos de segurança, onde 
as pessoas que estão aguar-
dando têm acesso limitado a 
serviços básicos como água, 
banheiros e cuidados de saúde. 

Segundo a agência, isso 
acaba cria difi culdades para as 

pessoas com problemas de 
mobilidade e necessidades es-
peciais, em particular idosos e 
mulheres com crianças peque-
nas. A ONU pediu a todas as 
partes envolvidas no confl ito 
que garantam a proteção dos 
civis e dos acampamentos que 
abrigam os deslocados (ONU 
News).

Papa questiona fé de cristãos que 
recorrem a cartomantes

em comunidade, porque o barco 
dos apóstolos “é a vida de cada 
um mas também da Igreja”.

“Este episódio é uma imagem 
da maravilhosa realidade da 
Igreja de todos os tempos: um 
barco ao longo da travessia tam-
bém enfrenta ventos contrários 
e tempestades que ameaçam 

dominá-la”, acrescentou o líder 
da Igreja Católica.

Na praça de São Pedro, Jorge 
Mario Bergoglio explicou que o 
que salva a Igreja é a “coragem e 
as qualidades dos seus homens 
sendo que a fé em Cristo e a sua 
palavra são garantias contra o 
naufrágio” (ANSA).

Candidatos ao Revalida podem pedir 
reconhecimento pelo nome social

formados em medicina fora do Brasil quanto por 
brasileiros que se graduaram em outro país e 
querem exercer a profi ssão em sua terra natal. 
A primeira etapa do exame, que é uma prova 
objetiva com 100 questões de múltipla escolha e 
uma prova discursiva, com cinco questões, será 
aplicada em 24 de setembro. A segunda etapa, 
que ocorrerá em 10 e 11 de março de 2018, é 
uma avaliação de habilidades clínicas (ABr).
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Vendas para 
o Dia dos Pais 
crescem 2,5% 

As vendas realizadas na se-
mana do Dia dos Pais deste ano 
(de 7 a 13 de agosto) cresceram 
2,5% em 2017 em relação à 
semana do mesmo feriado do 
ano passado (8 a 14 de agosto), 
após dois anos consecutivos de 
queda, segundo a Serasa Ex-
perian. Considerando apenas 
o período de sexta a domingo, 
a alta foi de 1,3% em todo o 
país, na comparação com o ano 
de 2016.

Na cidade de São Paulo, as 
vendas realizadas na semana do 
Dia dos Pais subiram 1% ante a 
mesma semana do ano passa-
do. Entre a sexta e o domingo 
deste ano, a alta foi de 3,9%, 
em relação ao período equiva-
lente do ano passado. Segundo 
avaliação dos economistas da 
Serasa Experian, a queda na 
infl ação, a redução dos juros 
e o ingresso dos recursos das 
contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) contribuíram para o 
resultado positivo (ABr).

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1007254-47.2013.8.26.0100. O Dr. Rogério Marrone De
Castro Sampaio, Juiz de Direito da 26º VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a (Herdeira) Zenaide
Favero Domingues, RG 2.461.551-1, CPF/MF Nº 249.321.698-92, que nos autos da ação de Sumário,
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.107,95, referente ás despesas da taxa de conservação
e melhoramentos do lote 11 da Quadra DL, Empreendimentos Termas de Santa Cristina VI. Estando a
ré, 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.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. 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 julho de 2017.                                                                              (15 e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002998-92.2013.8.26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Clemente Ferreira, CPF 229.838.057-00,
RG 2.030.566, que a Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação de
Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 78.387,78 (05/2013), referente as
despesas da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 10,11,19,02,19 das Quadras IJ, KO, MZ,
do Empreendimento Terras de Santa Cristina III. 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. 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 31 de maio de 2017.         (15  e 16)
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O melhor veículo 
para sua empresa

A gestão efi ciente 

de custos é uma das 

maneiras de uma 

empresa alcançar o 

equilíbrio fi nanceiro

Em tempos de restrição 
orçamentária é a meta 
de muitos gestores man-

ter as despesas sem exageros 
e com controle rigoroso. Esta 
gestão já é corriqueira em áreas 
que envolvem ajustes na folha 
de pagamento, treinamentos, 
redução de turnover, telefonia, 
viagens, seguros, entre outros. 
Tirando estes aspectos mais 
óbvios, passamos para outro 
que ainda não recebe tanta 
atenção dos gestores: os carros 
corporativos. 

Terceirizar a frota é um 
ótimo caminho para alcan-
çar resultados rapidamente. 
Primeiro porque os ativos 
investidos na frota própria 
são liberados e a empresa se 
capitaliza. Segundo, porque 
as companhias passam a se 
dedicar exclusivamente ao seu 
core business, sem dispender 
tempo ou recursos com a 
administração de planilhas, 
combustível, multas, revisões 
e tudo o mais que envolve a 
gestão de frotas. 

Mas o sucesso desta es-
tratégia depende da escolha 
certa dos fornecedores. Estar 
cercado de bons profi ssionais 
é fundamental porque são 
eles que estudarão os veículos 
ideais para sua companhia, 
considerando tanto o público 
usuário de carros quanto o 
perfi l do negócio. Cerca de 30% 
das empresas que optam por 
terceirizar suas frotas acabam 
tendo uma visão equivocada 
do serviço justamente porque 
erram na escolha dos veículos 
para sua frota corporativa. 

Adicionalmente, o carro 
entra no pacote de benefícios 
do RH com frequência, o que 
torna necessário a oferta de 
modelos mais confortáveis e 
com diversos opcionais, fazen-
do a diferença na negociação 
para atração ou retenção de 
profi ssionais mais cobiçados 
no mercado. Em geral, esses 
executivos preferem mode-
los Sedan e SUV. Da mesma 
forma, a equipe operacional 
precisa ter modelos mais 
robustos e adequados para o 
desempenho de suas funções, 

inclusive aptos a transportar 
suas ferramentas de trabalho. 
A exigência de carros blinda-
dos também deve ser avaliada 
com atenção. 

Então, o que considerar na 
contratação de um modelo ou 
outro para sua frota? É impor-
tante observar tanto os custos 
aparentes quanto os não tão 
óbvios. Nem sempre o veículo 
mais barato é o melhor porque 
não basta só analisar o preço 
de tabela das montadoras. Na 
consultoria que prestamos 
aos clientes usamos a meto-
dologia TCO (Total Cost of 
Ownership), ou Custo Total de 
Propriedade, que permite ana-
lisar o melhor custo-benefício 
de um determinado modelo, 
considerando consumo de 
combustível, capacidade de 
transporte, sinistralidade, efi -
ciência da rede de pós-venda 
e segurança. 

Ou seja, mesmo que o pre-
ço inicial do carro seja mais 
baixo, a conta pode fi car mais 
alta considerando despesas 
como valor do seguro ou as 
manutenções obrigatórias. O 
processo de análise do melhor 
modelo para sua empresa é 
trabalhoso porque pressupõe 
avaliar as parcelas projetadas 
de custo para cada um dos itens 
mencionados acima para cada 
modelo disponível no mercado. 

Trabalha-se com uma quanti-
dade enorme de dados, que se 
alteram constantemente. Por 
isso, para se chegar a um re-
sultado satisfatório, é impres-
cindível ter uma base de dados 
confi ável e atualizada, usando 
o suporte de um sistema apto 
a produzir resultados analíticos 
de forma rápida e que ajudem 
na tomada de decisão.

E o TCO faz justamente 
isso. Se o critério do cliente 
for o custo, o TCO já aponta 
o modelo. Agora, a segurança 
para a tomada de decisão virá 
com a combinação do resulta-
do do TCO somado à análise 
e experiência de consultores 
de frota. Pense nisso! A tercei-
rização de frotas pode ajudar 
uma empresa a reduzir custos, 
além de oferecer um serviço de 
melhor qualidade e com maior 
satisfação para os condutores. 

(*) - É Deputy CEO e Diretor 
Comercial da Arval Brasil, 

empresa especializada em gestão 
e terceirização de frotas leves 

subsidiária do Grupo BNP Paribas.

Andrea Falcone (*)

A - Aniversário da Mooca
Para celebrar o 461º aniversário da Mooca, o Grupo São Cristóvão Saúde 
promove um evento especial aos moradores da região. No sábado (19), 
das 9h às 13h, acontece a 4ª edição do “Ação Saúde São Cristóvão”, no 
Parque Sabesp Mooca, onde serão realizadas atividades gratuitas para 
todas as idades a fi m de incentivar a qualidade de vida. Haverá sessões 
de acupuntura, aulas de dança sênior, dança zumba, a prática chinesa 
de terapia corporal Lian Gong, além de ofi cina de arte infantil, atividades 
lúdicas para pais e fi lhos acompanhadas de educador físico e orientação 
com material informativo sobre prevenção de diversas doenças. O público 
também poderá medir pressão arterial, glicemia e IMC nas tendas com 
profi ssionais especializados. 

B - Investidores da China
Uma missão organizada pela China Brasil Internet Promotion Agency 
levará, em setembro, um grupo de 26 empresários para apresentar seus 
modelos de negócio e perspectivas de expansão a mais de 150 investidores 
chineses, para o evento “2017 Brazil Roadshow: Beijing”. O encontro 
acontece ao mesmo tempo em que chefes de Estado se reunirão na 
cidade de Xiamen, durante a 9ª cúpula dos BRICS. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil e, nos últimos três anos, o capital chinês 
passou a ter presença também entre as empresas locais de internet. 
Entre as empresas nacionais que se apresentarão na China, estão a 
plataforma de frete Truckpad, o serviço de contratação de profi ssionais 
Parafuzo, o meio de pagamento BestPay, a startup Delivery Center e a 
Indigo. Mais informações: (www.cbipa.com).

C - Carros Personalizados
Para quem é apaixonado por automóveis, o Mais Shopping, empreendi-
mento localizado no Largo Treze, em Santo Amaro, promove a segunda 
edição do encontro de carros rebaixados ‘Out Down Fun Low’, em par-
ceria com Lucas Toledo, apaixonado por veículos customizados, Canal 
120km, NS Low Car, CityLow, entre outros parceiros e patrocinadores 
especializados em carros modifi cados. Acontece no próximo dia 20 
(domingo), das 9h às 16h e reunirá mais de 300 carros, entre rebaixados 
e personalizados. O encontro será aberto ao público, que poderá ver 
os diversos modelos gratuitamente. O encontro contará com diversos 
sorteios para quem realizar doações de alimentos ou agasalhos. 

D - Criança e Consumo 
No próximo dia 25, o programa Criança e Consumo, do Alana, lança o 
relatório ‘O impacto econômico da proibição da publicidade dirigida às 
crianças no Brasil’, elaborado pela The Economist Intelligence Unit – EIU, 
com o apoio do programa. O estudo aborda as tendências internacionais 
relacionadas à regulação da publicidade direcionada à criança, os impactos 
da proibição da publicidade infantil no Brasil e casos de empresas que 
optaram por uma abordagem ética. Será apresentado por Romina Bandura, 
consultora do EIU, com as participações de Milton Seligman, professor do 
Insper, Vanessa Nadalin, economista do Ipea e Isabella Henriques, diretora 
de Advocacy do Alana. No auditório do Insper (Rua Quatá, 300), às 8h30. 
O evento é gratuito com inscrições no site: (https://docs.google.com/). 

E - Medo de Voar 
Segundo uma pesquisa do IBOPE, 40% dos brasileiros têm medo de 
viajar de avião. A prevalência mundial é de 30%. Mas, será que a aero-
fobia tem tratamento? A reposta é sim! E o Brasil conta agora com uma 
empresa especializada no tratamento do medo de voar: a VOE Psicologia, 
que inaugurou suas atividades este ano, com uma proposta inédita no 
país. São oferecidas duas opções de tratamento para o medo de voar: 
individual e em grupo. Além da avaliação clínica inicial, são oferecidos 
diversos recursos durante a terapia. Por isso, faz parte a educação do 
paciente a respeito de todos os aspectos técnicos do transporte aéreo, 
assim como informações sobre as aeronaves e suas características. Essa 
parte técnica da terapia é ministrada por pilotos profi ssionais, com 
simulação de voo. Mais informações: (contato@voepsicologia.com.br).

F - Águas Vulcânicas Virgens
Hospedar-se em meio a paisagem árida do deserto do Atacama é uma 
das experiências mais incríveis que se pode ter. E é diante do clima 
seco, de tanta areia, sol e calor que um diferencial oferecido pelo lu-
xuoso hotel Alto Atacama ganha destaque: os banhos de água termal 
ou baños minerales, como são chamados por lá. Eles fazem parte do 
menu de tratamentos do Puri SPA, eleito um dos melhores SPAs do 
Chile pela Travel and Leisure recentemente.  A água se encontra a uma 
temperatura de aproximadamente 35 a 37 graus. A água é extraída do 
subterrâneo e é 100% pura, ou seja, ela sai sem ter sido submetida a 
nenhum processo de tratamento diretamente para os espaços onde os 
banhos são realizados. Saiba mais em (www.altoatacama.com).

G - Lifestyle Divertido
Imaginarium, reconhecida no mercado como líder no segmento fun design, 
apresenta campanha ‘Varanda’. Com duração de 36 dias, a campanha tem 
como objetivo reforçar o lifestyle jovem e divertido da marca, além de inte-
grar os lançamentos a um ambiente da casa, trazendo o seu uso para o dia a 
dia dos clientes. Imaginarium aposta em itens nos segmentos de decoração, 
gastronomia e bebidas. A campanha conta com diversos lançamentos como 
churrasqueira portátil ‘Manda Brasa’, cordão luminoso ‘Letreiro’, almofada 
lantejoulas ‘Unicórnio’ e globo de festa com luzes, ideais para decorar a varanda 
e receber os amigos com estilo. Saiba mais em: (www.imaginarium.com.br).

H - Goleiro de Aluguel 
Especialista no futebol brasileiro, a Topper acaba de fechar parceria com 
o Goleiro de Aluguel, plataforma criada para resolver aquele problema 
frequente de não encontrar jogadores dispostos a serem os “goleiros da 
vez”. A parceria inclui camisa para os jogadores, ações promocionais, 
fornecimento de materiais esportivos, patrocínio de anúncios da marca 
no app, além da produção de uma série de vídeos com dicas de treinos 
e review de produtos de futebol que irá ao ar a partir de agosto. São 
mais de 1.200 jogos/mês, com cadastros de mais de 12 mil goleiros e 5 
mil contratantes/times de todo o Brasil. Há uma enorme demanda por 
goleiros e o Goleiro de Aluguel é um laboratório para o mercado esportivo 
amador. Saiba mais em (ww.topper.com.br).

I - Economia e Política
O Exame Fórum, um dos principais eventos do país para discutir o cenário 
macroeconômico e político, já tem data marcada. A edição 2017 acontece no 
próximo dia 4 de setembro, no Hotel Unique. O evento reune autoridades, 
a elite do empresariado nacional e pensadores para discutir como planejar 
os negócios para 2018. Entre os nomes, estão Carlos Velloso, ex-presidente 
do STF, João Doria, prefeito de São Paulo, os sociólogos Demétrio Magnoli 
e Bolívar Lamounier, o economista José Roberto Mendonça de Barros, 
Caio Farah Rodriguez, sócio do escritório Barros Pimentel, Alcantara Gil 
e Rodriguez, e Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva. Para 
mais informações: (www.exameforum.com.br).

J - Mictório sem Água 
Um produto bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa acaba 
de chegar ao país com excelente custo-benefício e em conformidade 
com as necessidades ecológicas do planeta. O mictório sem água, pela 
americana Waterless, agora também é produzido no Brasil. A peça é 
equipada com um reservatório (EcoTrap) onde fi ca armazenado o gel 
fl utuante (BlueSeal), mais leve que a urina. Desta maneira, a urina 
permeia este líquido em direção ao esgoto, enquanto o fl uído forma uma 
barreira físico-química que impede o retorno do mau odor. Trata-se de 
um sistema altamente efi ciente que promete revolucionar uma simples 
ida ao banheiro de hotéis, bares, restaurantes, escolas, entre outros. 
Saiba mais em: (www.mictoriosemagua.com).

A - Aniversário da Mooca
Para celebrar o 461º aniversário da Mooca, o Grupo São Cristóvão Saúde 

D - Criança e Consumo
No próximo dia 25, o programa Criança e Consumo, do Alana, lança o 

A carteira de crédito manteve a boa qualidade com 96,2% de 

suas operações classifi cadas entre os níveis AA e C.

As informações constam de nota divulgada ontem (14), no 
Rio de Janeiro, e que apontam recuo na inadimplência da 
instituição no período janeiro-junho de 2017; contribuição 

positiva do desempenho da carteira da Bndespar; e crescimento 
com rendimentos e captações do ativo do sistema BNDES, que 
encerrou o período com R$ 883,64 bilhões.

Segundo o banco, o resultado bruto com participações socie-
tárias - que passaram de uma perda de R$ 4,92 bilhões, entre 
janeiro e junho de 2016 para um ganho de R$ 1,42 bilhão no 
mesmo período de 2017 - infl uenciou positivamente o balanço. 
Já a redução de 92,7% da despesa com perdas em investimentos 
e o maior retorno proporcionado pela carteira de renda variável, 
na forma de dividendos, equivalência patrimonial e alienações, 
“foram as principais contribuições do resultado de participações 
societárias, oriundo majoritariamente da subsidiária de partici-
pações Bndespar”.

O BNDES também anunciou uma redução de 4,6% na carteira 
de crédito e repasse líquido, neste primeiro semestre, o equiva-

A estimativa para a expansão do PIB, foi mantida em 0,34%.

O mercado fi nanceiro aumen-
tou pela quarta semana seguida a 
projeção para a infl ação este ano, 
após o aumento da tributação 
sobre combustíveis. Desta vez, 
a projeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu de 3,45% 
para 3,5%. A estimativa consta 
do boletim Focus, uma publica-
ção divulgada no site do Banco 
Central (BC) todas as semanas, 
com projeções para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2018, a projeção para 
o IPCA é mantida de 4,2%, há 
quatro semanas consecutivas. 
As estimativas para os dois anos 
permanecem abaixo do centro 
da meta de 4,5%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa 
meta tem ainda um intervalo 
de tolerância entre 3% e 6%. 
Para alcançar a meta, o BC usa 

como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 9,25% ao ano. 
Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança.

Já 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. A expectativa do 
mercado fi nanceiro para a Selic 
ao fi nal de 2017 e de 2018 segue 
em 7,50% ao ano. A estimativa 
do mercado fi nanceiro para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país), foi mantida em 0,34%, este 
ano, e em 2%, em 2018 (ABr).
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BNDES fecha 1º semestre com 
lucro líquido de R$ 1,34 bilhão

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou o primeiro semestre com 
lucro líquido de R$ 1,34 bilhão, revertendo o prejuízo anotado no mesmo período de 2016, quando 
teve prejuízo líquido de R$ 2,17 bilhões

lente a R$ 27,83 bilhões. Isto aconteceu porque as liquidações 
das operações superaram os desembolsos realizados no período 
e por causa do aumento de R$ 4,16 bilhões da provisão para 
risco de crédito, o que levou ao crescimento de 58,2% da dispo-
nibilidade fi nanceira, de janeiro a junho. O BNDES disse, ainda, 
que a carteira de crédito e repasses manteve a boa qualidade 
com 96,2% de suas operações classifi cadas entre os níveis AA 
e C. “Esse patamar é superior à média registrada pelo Sistema 
Financeiro Nacional, que é de 89,6%”, anunciou o banco (ABr).

Mercado fi nanceiro eleva para 
3,5% projeção de infl ação

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

“FELICIDADE DÁ LUCRO” SERÁ UM DOS
TEMAS ABORDADOS NA 25ª CONVECON

Além dos temas técnicos da área contábil, a 25ª Convenção 

(Convecon) oferecerá também aos convencionais apresentações 
sobre gestão e negócios.

A programação completa pode ser conferida no site do evento 
– www.convecon.com.br. As inscrições devem ser feitas pelo 
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A condenação de Lula 
é a redenção do Brasil?

Com a recente 

condenação do ex-

presidente Lula, 

discussões foram 

travadas, algumas 

sob ponto de vista 

ideológico, outras sob o 

olhar socioeconômico, 

mas, afi nal, o que esta 

decisão traz como 

mensagem principal?

Poderíamos apenas repli-
car partes da sentença 
do juiz, em especial 

aquela que diz que “ninguém 
está acima da lei”. Mas o obje-
tivo deste artigo não é entrar 
nos pormenores jurídicos da 
decisão, nem nos efeitos polí-
ticos da sentença condenató-
ria. Queremos abordar o que 
entendemos que esta decisão 
pode trazer de mensagem para 
o Brasil e para aqueles que 
acreditam e investem no País. 

O boom econômico vivido na 
época do governo Lula e parte 
do governo Dilma conseguiu 
abafar medidas de cunho 
ideológico-partidário que afe-
taram o País e que, agora mais 
do que nunca, obriga toda a 
população a pagar uma dívida 
nunca vista antes na história 
do Brasil. Só para dar um 
exemplo, as várias decisões da 
ex-presidente Dilma no setor 
elétrico trouxeram uma insta-
bilidade sem precedentes e, 
como é sabido hoje, uma conta 
bilionária de, ao menos, R$ 62,2 
bilhões – valor que deverá ser 
paga pelos consumidores em 
suas faturas nas contas de luz 
até 2025.

Quando não temos mais um 
cenário em que um cartel de 
construtoras domina todas as 
obras públicas, temos empre-
sas estrangeiras dispostas e 
aptas para operar as obras de 
infraestrutura. Quando ideo-
logias e benesses aos amigos 
do rei estão sendo objeto de 
ações penais, condenações e 
prisões, aliado a um movimen-
to de discussão e aprovação 
de reformas - trabalhistas e 
previdenciárias, por exemplo 
-, os investimentos poderão ser 
destravados.

Em janeiro, US$ 11,5 bilhões 

ingressaram no País direcio-
nados para o setor produti-
vo, um recorde para o mês. 
Comparado com janeiro do 
ano passado, o volume de in-
vestimentos estrangeiros mais 
que dobrou, cresceu 111,3%. 
Estes indicadores motivam o 
País a trabalhar em agendas 
que permitam o aumento do 
Índice de Confi ança do Inves-
timento Externo Direto e a 
reconquistar o grau de inves-
timento, adquirido em 2008 e 
perdido em 2015. Se tudo isso 
acontecer, o mercado de ações 
no Brasil pode voltar a crescer.

Em 2016, tivemos dez ope-
rações no mercado de ações 
que movimentaram R$ 10,6 
bilhões, mas somente delas 
foi um IPO de fato - a abertura 
do capital da Alliar, da área de 
saúde. Vale lembrar que este 
IPO foi o primeiro em 15 meses.

Para 2017, estimativas apon-
tam para um número entre 15 a 
40 ofertas, as quais dependem 
muito do capital dos investido-
res estrangeiros - a oferta da 
Azul, por exemplo, 80% das 
ações foram compradas por 
estrangeiros. Também por isso, 
a agenda de reformas e uma 
nova postura do Brasil para 
com empresas, empresários e 
gestão da economia precisa ser 
diferente - e melhor.

O Brasil continua sendo um 
mar de oportunidades a serem 
exploradas. Há muito espaço 
para investimentos nos mais 
diversos setores, como infra-
estrutura, saúde e educação. 
Acho que falta pouco para 
virarmos por completo uma 
história de uma economia de 
compadres para uma economia 
competitiva e de livre mercado. 
Quando tudo isso acontece, 
o nível de emissão de títulos, 
públicos e privados, aumentará 
de forma signifi cativa e apenas 
um dos indicadores do retrato 
do País que merecemos. 

Neste dia, lembraremos da 
sentença do juiz Sérgio Moro 
como um marco da redenção 
do Brasil.

(*) - Advogado, é professor convi-
dado da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, palestrante do HSM, já 
participou do conselho de administ-

ração da Master Park e contribu para 
a melhoria do ambiente de negócios 
no Brasil, aconselhando empresas.

Rodrigo Valverde (*)

A crise na Venezuela deve 
dominar a pauta do Senado 
hoje (15). É que estão na 
pauta o plenário da Casa dois 
requerimentos envolvendo o 
país. Um deles, apresentado 
pelo senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), pede voto de 
censura ao presidente do país, 
Nicolas Maduro. Ferraço des-
taca que Maduro tem adotado 
posturas arbitrárias e afrontado 
princípios democráticos e tra-
tados internacionais dos quais 
inclusive o Brasil faz parte.

O outro requerimento é do 
senador Jorge Viana (PT-AC) 
que pede a criação de uma 
comissão externa para ir ao 
país vizinho numa “missão de 
bons ofícios”. A ideia, segundo 
Viana, é  buscar soluções. 
O Senado, numa missão de 
diplomacia parlamentar, se 
ofereceria no sentido de con-
tribuir para estabelecer um 
diálogo com as forças políticas 
venezuelanas, sem distinções 
ideológicas.

Esse mesmo requerimento 

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

No estudo, três soluções 
foram apresentadas aos 
brasileiros: colocar no 

poder líderes fortes para insti-
tuir a ordem, criar regras fi rmes 
contra políticos corruptos e 
aplicar efetivamente as regras 
já existentes contra corrupção. 

Comparando todas as ideias 
entrei si, para a ampla maioria 
dos brasileiros, a melhor opção 
é a criação de regras fi rmes con-
tra políticos corruptos. Quando 
confrontando os líderes fortes 
versus as regras fi rmes, a por-
centagem de favorabilidade de 
cada proposta é de 25% e 71%, 
respectivamente. Já quando 
questionados se a melhor so-
lução é a criação das regras ou 
a aplicação efetiva das normas 
já existentes, os índices de 
aceitação de cada uma são 67% 
e 28%, respectivamente.

Apesar das desavenças no 
apoio partidário os brasileiros 
estão em consenso em torno 
de causas comuns: para 81% 
o problema do país é o siste-
ma político – independente 
dos partidos políticos; 88% 
dos brasileiros afi rmam que a 
população deveria se unir em 
torno das causas comuns e não 
brigar defendendo partidos 
específi cos e 84% avaliam que 

Homenagem 
à imigração 
chinesa no 
Brasil

A Câmara dos Deputados 
realiza hoje (15) uma sessão 
solene em homenagem ao Dia 
Nacional da Imigração Chinesa. 
A homenagem marca a data 
da chegada ofi cial de chineses 
a São Paulo, em 15 de agosto 
de 1900.

“Nada mais justo que celebrar 
a presença e a contribuição 
dos chineses ao Brasil com a 
instituição de uma data nacio-
nal que reverencie a memória 
e a história da imigração e da 
amizade com aquele País que 
se tornou nosso maior parceiro 
comercial”, disse o presidente 
da Frente Parlamentar Brasil-
-China, deputado Fausto Pinato 
(PP-SP). 

Segundo o parlamentar, vi-
vem atualmente no Brasil cerca 
de 200 mil chineses.

Pinato, que pediu a realização 
da sessão solene, é ainda autor 
do projeto que cria o Dia Na-
cional da Imigração Chinesa, a 
ser celebrado em 15 de agosto 
(Ag.Câmara).
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Para senador, PT fez 
‘capitalismo
de Estado’

O senador José Medeiros 
(PPS-MT) afi rmou que os gover-
nos do PT fi zeram uma espécie 
de “capitalismo de Estado”. Se-
gundo ele, o método consistia em 
utilizar empresas públicas para 
fazer transferência de dinheiro 
para partidos políticos. De acor-
do com o senador, os órgãos pú-
blicos do quinto, quarto e terceiro 
escalões ainda estão aparelhados 
por esta doutrina, assim como 
boa parte da academia. Para ele, 
foi criado um cenário artifi cial de 
efervescência no Brasil e agora 
a conta chegou.

O senador ainda criticou o que 
ele chamou de “mentiras” ditas 
pelos partidos de oposição ao 
governo Temer a respeito das 
reformas aprovadas pelo Con-
gresso. Segundo o senador, os 
direitos dos trabalhadores estão 
mantidos após a aprovação da 
reforma trabalhista. “Fazem 
questão de vir aqui e dizer: o tra-
balhador não terá mais 30 dias 
de férias. Para que? Para deixar 
as pessoas enraivecidas, para 
deixar as pessoas descontentes. 
E sabe qual o objetivo disso? 
Arrebanhar descontentes. Não 
tem coisa mais fácil do que você 
arrebanhar descontentes. Isso 
não é de hoje essa cartilha”, 
concluiu (Ag.Senado).

Condenada 
declaração de Lula 
sobre regulação
da imprensa

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) lamentou que, frequen-
temente, o ex-presidente Lula 
critique instituições importantes 
de uma democracia, como o 
Ministério Público, o Judiciário e 
a imprensa. A senadora lembrou 
que na última sexta-feira (11), em 
evento na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Lula afi rmou 
que regularia a mídia, caso vol-
tasse à Presidência da República.

Na opinião de Ana Amélia, 
essa “regulação” signifi ca cen-
surar a imprensa que tanto 
incomoda Lula e os integrantes 
do PT. “É claro que se amor-
daçar a imprensa, nós vamos 
ter um banho de Venezuela. 
A Venezuela de Chavez, mas, 
sobretudo, a Venezuela de 
Maduro”, afi rmou a senadora.

Ana Amélia ainda disse ser 
contrária à proposta que prevê a 
criação de um fundo partidário 
a ser usado para fi nanciar a pro-
paganda de partidos políticos 
na campanha eleitoral de 2018. 
Em sua opinião, não é coerente 
tomar uma decisão como essa 
num momento em que o país 
vive uma crise fi scal que coloca 
em risco o funcionamento das 
Forças Armadas, universidades 
e hospitais (Ag.Senado).

As despesas com monitora-
mento eletrônico poderão ser 
custeadas pelo condenado, 
de acordo com proposta que 
está na pauta da Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado para amanhã(16). Na 
reunião, os senadores analisa-
rão uma pauta com 42 itens. O 
projeto do senador Paulo Bauer 
(PSDB-SC) autoriza, ainda, que 
o pagamento das despesas de 
monitoramento eletrônico seja 
descontado da remuneração do 
trabalho do preso.

Ao justifi car a proposta, Bauer 
cita dados do primeiro diagnós-
tico nacional sobre monitoração 
eletrônica do Depen, que mostra 
a existência de dez situações 
em que os presos no Brasil são 
monitorados, somando mais de 
18 mil pessoas sob vigilância. O 
estudo também aponta que são 
gastos em média R$ 300 por mês 
para monitorar condenados. 
O principal item utilizado é a 
tornozeleira eletrônica.

“O gasto com a manutenção 
do monitoramento eletrônico 

representa apenas 12% das 
despesas de um condenado 
encarcerado. A sociedade bra-
sileira não pode e não deve arcar 
com esse custo”, argumenta 
Bauer. A relatora, senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS), é 
favorável à proposta. Ela apre-
sentou emenda para possibilitar 
aos presos comprovadamen-
te hipossufi cientes, segundo 
decisão judicial, a isenção do 
pagamento das despesas com 
o monitoramento eletrônico.

Os senadores também vão 
analisar projeto que tipifi ca o 
crime de porte de arma branca. 
O relator, senador Valdir Rau-
pp (PMDB-RO), lembra que a 
utilização crescente desse tipo 
de arma para o cometimento de 
crimes revela a necessidade de 
endurecimento do tratamento 
penal. O texto a ser votado 
considera crime portar arte-
fato perfurante, cortante ou 
contundente, com a fi nalidade 
de praticar crime. A pena é de 
detenção de um a seis meses, 
e multa (Ag. Senado).

São gastos em média R$ 300 por mês para monitorar 

condenados.

José Carlos Paiva/Imprensa MG

Brasileiros são a favor da 
criação de regras fi rmes

contra políticos corruptos
O que o Brasil mais precisa para superar a atual crise política? Esta é uma das questões que a pesquisa 
Pulso Brasil de julho, realizada pela Ipsos, abordou com 1.200 entrevistados

discutir a favor dos partidos 
políticos só faz com que as 
pessoas não debatem os reais 
problemas do Brasil.

O levantamento também 
mostra que apesar da descrença 
sobre as mudanças políticas, a 
maioria (84%) acredita que é 
possível estabelecer um gover-
no sem corrupção. E 52% não 
acham que a corrupção brasilei-
ra é culpa do povo que elegeu 
os políticos. O voto obrigatório 
também foi questionado: 74% 
dos participantes são contra a 
medida. A maioria dos brasilei-

ros (53%) acredita que com o 
voto sendo opcional a democra-
cia seria fortalecida. Para 86% 
dos entrevistados a democracia 
no Brasil não é respeitada. Já 
50% consideram a democracia 
o melhor regime para o país, 
enquanto 47% avaliam que o 
tipo de democracia praticada 
no Brasil não é o melhor para 
a nação verde amarela.

Os brasileiros ainda se mos-
tram confiantes na riqueza 
inerente da nação e que esta 
riqueza iria emergir com o fi m 
da corrupção. Para 90% dos 

participantes, o Brasil teria 
outro nível de desenvolvimento 
se não fosse os problemas rela-
cionados à corrupção. 89% dos 
entrevistados também afi rmam 
que o país tem riquezas sufi -
cientes para ser uma nação de 
1º mundo.

Com margem de erro de 3 
pontos percentuais, a pesquisa 
da Ipsos realizou entrevistas 
presenciais em 72 municípios 
brasileiros.

Fonte e mais informações, acesse: 
(https://www.ipsos.com/pt-br).

Senado deve analisar hoje
a crise na Venezuela

foi aprovado no último dia 3 
pela Comissão de Relações 
Exteriores da Casa. “Acho que a 
situação tem se agravado muito, 
e talvez o país esteja próximo de 
uma guerra civil. Não há mais 
nenhum entendimento, diálogo 
ou tolerância entre as forças 
políticas — lamentou o senador, 
salientando que o aumento da 
violência e da tensão na Vene-
zuela não interessa à América 
do Sul”,  destacou.  

Para o senador Fernando 
Collor (PTC/AL), presidente 
da Comissão de Relações 
Exteriores, os senadores  vão 
ter que escolher no plenário 
qual dos requerimentos que 
vão votar. “Como poderemos 
ir à Venezuela numa missão de 
bons ofícios, caso também seja 
aprovado um voto de censura? 
Será uma discrepância de 
atitudes, uma contradição”, 
ponderou (ABr). 

Proposta cobra de preso 
custo por monitoramento 

eletrônico

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa aprovou 
proposta que prevê a concessão 
de desconto de 50% aos idosos 
nas taxas de renovação da car-
teira de motorista. A medida 
está prevista no projeto do de-
putado Valdir Colatto (PMDB-
-SC), que recebeu parecer 
favorável da relatora, deputada 
Creuza Pereira (PSB-PE). O 
projeto inclui a medida no 
Código de Trânsito Brasileiro. 

Hoje, o código estabelece que 
pessoas com mais de 65 anos 
devem renovar a habilitação a 
cada três anos, após passar por 
exames clínicos. “Isso signifi ca 

que, a cada três anos, o idoso 
deve enfrentar novamente toda 
a burocracia estatal e arcar com 
o pagamento das taxas devidas 
para renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação, one-
rando o já combalido orçamento 
familiar”, disse a relatora.

Na visão dela, devem ser criadas 
condições para que os exames se-
jam realizados sem comprometer 
as fi nanças desse segmento da 
população. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será anali-
sado agora pelas comissões de 
Viação e Transportes; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Relatora, deputada Creuza Pereira (PSB-PE).

Lucio Bernardo/Ag.Câmara

Desconto de 50% para 
idosos na renovação

da carteira de motorista



De acordo com a 

tradicional narrativa 

bíblica, registrada nos 

primeiros capítulos do 

livro de Gênesis – tradução 

do hebraico berehit, que 

significa “no princípio” 

– Deus criou o homem a 

partir do pó

São estas as palavras que des-
crevem textualmente o fato: 
“E formou o Senhor Deus o 

homem do pó da terra, e soprou 
em seus narizes o fôlego da vida; 
e o homem foi feito alma vivente”. 
Por sua vez, assim diz o versículo 
18 do mesmo capítulo 2: “E disse 
o Senhor Deus: Não é bom que o 
homem esteja só. Far-lhe-ei uma 
companheira que lhe seja idônea”. 

Em outras palavras, farei al-
guém que tenha sua mesma 
estatura mental, moral e espiri-
tual. Além, alinham-se as palavras 
contidas nos versículos 21 e 22, 
nestes termos: “Então o Senhor 
Deus fez cair um sono pesado 
sobre Adão, e este adormeceu. E 
tomou uma das suas costelas, e 
cerrou a carne em seu lugar; e da 
costela que o Senhor Deus tomou 
do homem, formou uma mulher, e 
trouxe-a a Adão”.

Dentro da linguagem das Sa-
gradas Escrituras, assim foram 
criados o homem e a mulher. Im-
porta, porém, que se atente para 
um detalhe: o processo como foi 
feito cada um. Como visto acima, 
o Homem veio diretamente “do 
pó da terra”. Estudos na área da 
etimologia demonstram que, não 
por acaso, o termo Adão – com que 
se nomeia o primeiro ser humano 
do sexo masculino – não é nome 
de um indivíduo isolado, mas de 
uma espécie, de uma raça: a raça 
humana. Tem sua origem na raiz 
hebraica ‘Adamah’, que significa 
‘pó’, ‘terra’.

O nome Eva – atribuído à pri-
meira mulher – também não tem 
a intenção que lhe atribuímos de 
dar nome próprio a uma pessoa, 
mas sim a um ser diferenciado 
e específico da mesma espécie 
“Homo sapiens” (o que não quer 
dizer que ela seria, como “alguém” 
há algum tempo afirmou, “Mulher 
Sapiens”...). Na verdade, a palavra 
Eva procede de uma raiz da língua 
hebraica: ‘havvah’ ou ‘haiwa’, cujo 
sentido é ‘vida’.

Isso indica, com clareza, que 
para fazer o espécime primário 
homem, Deus recorreu ao pó. 
Formou-o e inoculou-lhe o “sopro” 
da vida, ou, em hebraico, ‘rúah’, 
tornando-o ‘alma vivente’. A pro-
pósito, o vocábulo ‘rúah’ traduz-

-se tanto por ‘sopro’, ‘ar’ como 
por espírito. Na sequência, para 
formar a mulher, o Criador não 
voltou mais ao pó, coisa inanimada, 
mas usou uma parcela já animada 
por Seu espírito: uma parte do ser 
vivo homem!

Isso nos leva à conclusão de que 
o primeiro clone da história da 
humanidade não foi a ovelha Dolly, 
criada pelos cientistas Ian Wilmut 
e Keith Campbell em 5 de julho de 
1996, na Escócia, e cujo corpo, 
embalsamado, encontra-se hoje 
no Museu Real, em Edimburgo. 
Foi, isso sim, a mulher, formada 
por Deus no início de tudo! Os prin-
cípios são os mesmos: a criação 
de um ser a partir de parcela de 
outro ser vivo da mesma espécie. 
No caso de Dolly, foram tomadas 
células somáticas adultas da glân-
dula mamária de uma ovelha. No 
de Eva, a ‘contribuição’ foi maior: 
uma costela de Adão!

O texto bíblico cita que, ao rece-
ber a mulher, o homem teria dito: 
‘Esta é agora osso dos meus ossos 
e carne da minha carne; esta será 
chamada varoa, porque do varão 
foi tomada’. A expressão fica 
mais clara e coerente quando se 
verifica que, em hebraico, homem 
é ‘ishi’ e mulher, ‘ishi’a’, ou seja: 
‘esta será chamada ishi’a porque 
de ishi foi tomada’! Ora, dizer que 
a mulher foi o primeiro clone, 
de forma alguma a diminui. Pelo 
contrário: exalta! Explica porque 
ela é mais delicada, bela e sensível 
do que o homem: ela é a forma 
mais evoluída, quintessenciada, 
melhorada do ser humano...

O poema “O homem e a mulher”, 
a certa altura, assim se expressa: 
“O homem é a mais elevada das 
criaturas; a mulher, o mais sublime 
dos ideais”... “O homem é o Código; 
a mulher, o Evangelho. O Código 
corrige; o Evangelho aperfeiçoa” 
... “O homem é a águia que voa; 
a mulher, o rouxinol que canta. 
Voar é dominar o espaço; cantar 
é conquistar a alma” ... “ O homem 
é capaz de todos os heroísmos; a 
mulher, de todos os martírios” ... 
“O homem, enfim, está colocado 
onde termina a terra. A mulher, 
onde começa o céu”!

Bem, depois de tudo isso, o que 
espero é que – na próxima briga – 
ela não diga para ele: “Cale a boca, 
porque você é pó!” Menos ainda 
que passe a dizer por aí que Deus 
fez o homem primeiro só para ter 
um rascunho para fazer sua a obra 
perfeita: a mulher!

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

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
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Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

Capital Autorizado: até R$ 115.000.000,00
Capital Subscrito e Realizado: R$ 274.623.484,22 - 977.616 ações

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.17, às 14h30, na Rua Amazonas da Silva, 27, Bairro Vila Guilherme, em São Pau-
lo (SP). MESA: Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. QUORUM: 
Totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da Pricewa-
terhouseCoopers Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no “Empresas & Negócios” 
em 13 (página 5), 14 (página 5) e 18.4.2017 (página 6) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” em 13 (página 
57), 14 (página 66) e 18.4.2017 (página 90). AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme facul-
ta o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária: 
1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas 
dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2016, publicados na edição de 23.2.2017 no “Empresas & Negócios” (páginas 5 e 6) e no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” (Caderno Empresarial, páginas 217 a 219). Documentos análogos relativos ao semestre 
encerrado em 30.6.2016 foram publicados na edição de 26.8.2016 no “Empresas & Negócios” (páginas 13 e 14). 
2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, no valor total de R$ 97.791.756,64, da seguinte 
forma: a) R$ 4.889.587,83 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 41.402.168,81 para a conta de Reserva Estatu-
tária; c) R$ 51.500.000,00 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório 
de 2016 e também extraordinários, sendo ratificada as distribuições deliberadas em Reuniões do Conselho de 
Administração de 30.6 e 30.9.2016, sendo que o pagamento já foi integralmente realizado. 3. Reeleitos: ATILIO 
LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, CARLOS RENATO DONZELLI, FABRÍCIO BITTAR GARCIA, GABRIELA RODRIGUES 
FERREIRA, JOSÉ ANTÔNIO PALAMONI, JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, MAR-
COS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES e RUBENS FOGLI NETTO, e eleito CAR-
LOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, todos adiante qualificados, para o Conselho de Administração, no próximo 
mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018, sendo que o Con-
selho de Administração será composto da seguinte forma: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros 
Efetivos: ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 
213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 
Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, brasileiro, casado, analista 
de sistemas, RG-SSP/SP 6.695.784-9, CPF 697.136.188-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Natingui, 417, 
Vila Madalena, CEP 05443-000; MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/PE 
823.966, CPF 018.752.214-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, CEP 
02051-000; MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, 
CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES, brasileiro, casado, 
administrador, RG-SSP/SP 23.944.783-9, CPF 251.674.028-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas 
da Silva, 27, 1º andar, Vila Guilherme, CEP 02051-000; e RUBENS FOGLI NETTO, brasileiro, casado, administra-
dor, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Conselheiros Suplentes: CAR-
LOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-
96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso 
Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS RENATO DONZELLI, brasileiro, casado, administrador, 
RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.288-70, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1.924, 2º andar, 
Centro, CEP 14400-660; FABRÍCIO BITTAR GARCIA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24.237.753-1, 
CPF 212.460.718-94, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1.924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; 
GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, 
domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque 
Jabaquara, CEP 04344-902; e JOSÉ ANTÔNIO PALAMONI, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 8.247.368-7, 
CPF 202.536.998-00, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1.924, 2º andar, Centro, CEP 14400-660. 
4. Os Conselheiros Alexsandro Broedel Lopes e Henrique Pinto Echenique, não reeleitos nesta oportunidade, 
deixam de exercer suas funções a partir desta data. 5. Registrado que os conselheiros eleitos: (i) apresentaram 
os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 
146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Mone-
tário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram 
arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central 
do Brasil (“BACEN”). 6. Mantido em até R$ 408.500,00, o montante global para a remuneração dos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2017. Esse valor poderá ser pago 
em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administra-
ção considerar conveniente. II. Em pauta extraordinária: 1. Aprovado o aumento do capital social mediante 
capitalização de R$ 17.076.515,78, consignados na conta de Reserva Estatutária, sem emissão de ações, a fim 
de adequar os limites da referida reserva, passando o atual capital de R$ 274.623.484,22 (duzentos e setenta e 
quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), para 
R$ 291.700.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e setecentos mil reais). 2. Alterado o artigo 5º “caput” do 
Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social, que será redigido da seguinte forma: “Artigo 5º - O 
capital social é de R$ 291.700.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e setecentos mil reais), dividido em 
977.616 (novecentas e setenta e sete mil, seiscentas e dezesseis) ações, sendo 488.808 (quatrocentas e oitenta e 
oito mil, oitocentas e oito) ações ordinárias e 488.808 (quatrocentas e oitenta e oito mil, oitocentas e oito) ações 
preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.” 3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as al-
terações acima mencionadas, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes. CONSELHO FISCAL: 
Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores In-
dependentes. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, 
foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2017. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Carlos Henrique 
Donegá Aidar - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - 
Registro nº 330.734/17-9, em 17.07.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.2017, às 14h35, na Rua Amazonas da Silva, 27, Bairro Vila Guilherme, em 
São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Designado para ocupar o cargo de Presidente do Con-
selho de Administração MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, nos termos do parágrafo único do artigo 
10 do Estatuto da Sociedade. 2. Reeleitos: ADRIANO CABRAL VOLPINI, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, 
GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES,RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e 
VANESSA LOPES REISNER e eleitos GILBERTO FRUSSA e LUÍS FERNANDO STAUB, todos adiante qualificados, 
para a Diretoria, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de 
Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2018, sendo quea Diretoria terá a seguinte com-
posição: DIRETORIA: Diretor Geral: MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, adminis-
trador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Diretores: ADRIANO 
CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domicilia-
do em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque 
Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 
14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, 
brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na 
Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; 
GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado 
em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3º andar, Parque Ja-
baquara, CEP 04344-902; LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, 
CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre 
Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, bra-
sileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo 
(SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 
04344-902; e VANESSA LOPES REISNER, brasileira, casada, bacharel em Direito, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 
146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na  Avenida Nações Unidas, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, 
CEP 05425-905. 3. Registrado que Fernando Barçante Tostes Malta, não reeleito, permanece em seu cargo até 
a posse de seu substituto. 4. Registrado, ainda, que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos com-
probatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 
6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados 
na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil 
(“BACEN”). 5. Observada a nova da composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN e do BA-
CEN, atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI - Prevenção 
e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. CARLOS HENRIQUE DONEGÁ 
AIDAR - Área Contábile Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circu-
lar BACEN 3.165/02; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; SCR - Circular 
BACEN 3.567/11. GABRIELA RODRIGUES FERREIRA: Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 
3.954/11; Registro de Garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12; Sistema RDR - Circular 
BACEN 3.729/14. GILBERTO FRUSSA: Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10. (será mantida 
temporariamente com Fernando Barçante Tostes Malta até sua investidura). MARCOS ANTÔNIO VAZ DE 
MAGALHÃES - Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; Contas de Depósitos - Resolução 
CMN 2.078/94; Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca 
de Títulos - Resolução CMN 3.197/04. RODRIGO LUÍS ROSA COUTO - Apuração do Montante RWA, PR e 
Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. VANESSA LOPES REISNER - Assuntos do SELIC - Circular BACEN 
3.808/16. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi 
assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2017. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Atilio Luiz Magila 
Albiero Junior, José Reinaldo Moreira Tosi, Marcos Antônio Vaz de Magalhães, Roberto Bellissimo Rodrigues e 
Rubens Fogli Netto - Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. 
JUCESP - Registro nº 330.735/17-2, em 17.07.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OPINIÃO S/A
CNPJ n° 03.729.970/0001-10 - NIRE n° 35.300.196.392 

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03 de julho de 2017
Extrato para publicação (Lei n° 6.404/76 - Artigo 130, Parágrafo Terceiro). 1. Data, hora e local:
03.07.2017, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Jurucê, n° 302 - Conjunto 81, Moema, CEP:
04080-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: Presentes os titulares da
totalidade das ações com direito de voto representativas do capital social. 3. Mesa de Trabalhos:
Presidente: Sr. Paulo Eugenio Schonenberg; Secretário: Marco Aurélio Galhardo Renno. 4. Convocação:
Dispensado o Edital de convocação pela imprensa conforme faculta o artigo 124 Parágrafo 4 da lei
6.404/76. 5. Deliberações: tomadas por unanimidade: a) aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas
demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2016; b) aprovação do pagamento
dos dividendos fi xos atribuídos às ações preferenciais referentes ao exercício de 2016, manutenção do 
resultado líquido do exercício social encerrado em 31.12.2016 em conta de prejuízos acumulados da
Sociedade; c) não instalação do Conselho Fiscal e d) conforme o artigo 16 do Estatuto Social, fi xar em
3 (três) o número de cargos da Diretoria para o presente mandato que encerrar-se-á em 30.06.2018. 
Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 324.488/17-8 em 13.07.2017.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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DE AUTÔNOMO PARA FUNCIONÁRIO
Empresa possui autônomo que recebe RPA todo mês. Pretende registrar 
e admitir de imediato, qual o risco trabalhista? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PODERÁ O EMPREGADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA ABRIR MÃO DO RECEBIMENTO DAS GORJETAS DE QUE 
TRATA A LEI 13419, DE 13/03/2017?

Esclarecemos que gorjeta é salário e assim um direito indisponível algo 
que não pode ser reduzido ou negociado. Desta forma, entendemos que o 
empregado não pode abrir mão das gorjetas. Base Legal – Art.457 da CLT.

REINTEGRAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Empresa efetua a reintegração de funcionária por gravidez, deve 
ser efetuada anotação na CTPS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRAVIDEZ DA ESTAGIÁRIA
Estagiária engravida durante o estágio extracurricular, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO PARA EXERCER 02 
FUNÇÕES: AUXILIAR ADMINISTRATIVO E VENDEDOR, INCLUSIVE 
INFORMANDO NA CTPS?

Esclarecemos que perante a legislação não existe impedimento em uma 
mesma jornada de trabalho ser desenvolvido mais de uma atividade 
desde que o empregado tenha um salário compatível as atividades que 
estão sendo desempenhadas e conste no contrato de trabalho todas 
as funções exercidas sob pena de pleitear o adicional de acúmulo de 
função. Base Legal – Art.444 da CLT.

GUARDA DE DOCUMENTOS DO DP
Qual o tempo para guardar documentos referentes ao Departamento 
De Pessoal (cartão de ponto, FGTS, GPS, prontuários, SEFIP, atestados)? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Manisc Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.044.393/0001-11, com sede na Rua Cel. 
Mário de Azevedo, nº 138, Bairro do Limão - CEP 02710-020, no município de São Paulo/SP, com documentos de consti-

foram extraviados os seguintes livros societários da sociedade: (i) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, 
registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004; (ii) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria 
nº 01, registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004. São Paulo, 15 de agosto de 2017. A Diretoria.

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087507-
85.2014.8.26.0100. 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 IGOR SANTIAGO GOMES, 
CPF. 279.288.188-76, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitoria, objetivando o 
recebimento de R$ 10.576,93 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em 
local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, pague o quantum reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-
se em título executivo judicial a inicial pretendida e prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, 
Capítulos II e IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0337338-14.2009.8.26.0100 (USUC 1178). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Benedito da Silva, Gabriela 
Maria de Jesus, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lourdes Sofia Ferreira e outros 
ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua Samarinda , s/nº - Jardim Panorama - Santo Amaro - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo - 
SP, com área de 181,78 m², contribuinte nº 178.014.0004-5 (área maior), 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. 

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000051-82.2012. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LILIAN REGAZZO 
PEREIRA, CPF 360.715.718-98, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.191,21 (09/12/2011), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes e não pago. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de 
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 
701, § 1º do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se de pleno direito o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, 
(art. 702 do CPC), ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006675-
87.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de ROSANE 
MARIA SIRANGELO GEBRAN, na pessoa de seu inventariante, que nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença proposta por SOCIEDADE AMIGOS DO HORIZONTOWN RESIDENCE, em 
face de Antoine Gebran, foi efetuada a penhora sobre: imóvel de matrícula 15.511 do 5º CRI da Capital, 
descrito como o box nº 472 do 3º andar do Bloco III da Garagem Automática Xavier de Toledo, situado à 
Rua Álvaro de Carvalho, nº 86/96, no 7º Subdistrito-Consolação, com a área total aproximada de 25,12m², 
do qual foi nomeado depositário o executado, Antoine Gebran, CPF nº 186.680.548-72. Estando o Espólio 
de Rosane Maria Sirangelo Gebran em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da penhora por 
edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação à penhora (artigo 525 do NCPC), 
independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores 
termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de agosto de 2017, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos. Ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membros do conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia para que as mesmas deliberações sejam tomadas no âmbito da Santo
Antônio Energia S.A. (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo 
único, do Estatuto Social, sob a  referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da realização da Assembleia  Geral. São  Paulo, 15 de agosto de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa. 
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19 dias do mês de junho de 2017, às 16:00 horas, na sede social da You Inc
Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360,
4° andar, conjunto 41, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-000. 2. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos da Cláusula 9.3 do Instrumento Particular De Escritura De
Emissão Pública De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia
Adicional Fidejussória, Da Primeira Emissão Da You Inc Incorporadora E Participações S.A. (“Escritura de Emissão”)
e do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de debenturistas
detentores de 100% (cem por cento) das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversí-
veis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, da Com-
panhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente) representando a totalidade das Debêntures
emitidas, conforme se verificou pelas assinaturas constantes da Lista de Presença de Debenturistas. Presentes
ainda o representante do Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e o representante da Companhia e o Sr. Abrão
Muszkat, na qualidade de avalista das Debêntures. 3.Mesa: Presidida pela Sra. Andreia Marques Ramos, e secreta-
riada pelo Sr. Eduardo Muszkat. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) alteração dos seguintes termos e condições
das Debêntures, condicionado ao pagamento de prêmio aos Debenturistas correspondente ao valor total equivalente
a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Prêmio”). O valor
do Prêmio será pago em 30 de junho de 2017 (“Data de Pagamento do Prêmio”), considerando para fins de cálculo do
Prêmio na Data de Pagamento do Prêmio, aos Debenturistas proporcionalmente à sua participação nas Debêntures
no dia útil imediatamente anterior à Data de Pagamento do Prêmio: (i) prorrogação da data de pagamento da parcela
de amortização das Debentures, originalmente devida em 30 de junho de 2017 para 30 de setembro de 2017 (man-
tendo-se o pagamento dos juros devidos em 30 de junho de 2017); (ii) em razão da prorrogação da data de pagamento
do saldo do Valor Nominal Unitário conforme item (i) acima, a consequente prorrogação das demais datas de paga-
mento do saldo do Valor Nominal Unitário que serão devidas sempre nos dias 30 dos meses de março, junho, setem-
bro e dezembro, sendo que o último pagamento de amortização ocorrerá em 30 de dezembro de 2021; (vii) dispensa
do cumprimento da obrigação constante na alínea (g) do inciso XIII da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão entre
o período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 30 de setembro de 2017; e (B) a autorização para que a
Companhia tome todas as medidas eventualmente necessárias bem como aditamento à Escritura de Emissão, jun-
tamente com o Agente Fiduciário, para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas. 5. Deliberações: Instalada
validamente a assembleia e após a discussão da matéria, os Debenturistas: (A) deliberaram o quanto segue: (i) com
o objetivo de alterar a Data de Vencimento (conforme definido na Escritura de Emissão) das Debêntures, os
Debenturistas aprovaram com voto favorável de Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures
em Circulação (conforme definido na Escritura de Emissão), a alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “6.14 Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de
resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a data de vencimento será em 30 de dezembro de 2021.” (ii) Para
prorrogar a data de pagamento do Valor Nominal Unitário devida originalmente em 30 de junho de 2017 para 30 de
setembro de 2017 (mantendo-se o pagamento dos juros devidos em 30 de junho de 2017), os Debenturistas aprova-
ram com voto favorável de Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação (con-
forme definido na Escritura de Emissão), a alteração da Cláusula 6.15 da Escritura de Emissão que passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “6.15 Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decor-
rência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento an-
tecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 22 (vinte e duas) parcelas, sendo: Número da Parcela Devida:
1ª Data de Pagamento da Amortização: 30 de junho de 2016 - Percentual Devido: 5,8800%; Número da Parcela
Devida: 2ª Data de Pagamento da Amortização: 30 de setembro de 2016 - Percentual Devido: 2,6800%; Número da
Parcela Devida: 3ª Data de Pagamento da Amortização: 30 de dezembro de 2016 - Percentual Devido: 2,8100%;
Número da Parcela Devida: 4ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de março de 2017 - Percentual Devido:
2,9500%; Número da Parcela Devida: 5ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de setembro de 2017 -
Percentual Devido: 3,0900%; Número da Parcela Devida: 6ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de dezembro
de 2017 - Percentual Devido: 3,2400%; Número da Parcela Devida: 7ª - Data de Pagamento da Amortização: 30
de março de 2018 - Percentual Devido: 3,4000%; Número da Parcela Devida: 8ª - Data de Pagamento da Amorti-
zação: 30 de junho de 2018 - Percentual Devido: 3,5600%; Número da Parcela Devida: 9ª - Data de Pagamento da
Amortização: 30 de setembro de 2018 - Percentual Devido: 3,7300%; Número da Parcela Devida: 10ª - Data de
Pagamento da Amortização: 30 de dezembro de 2018 - Percentual Devido: 3,9100%; Número da Parcela Devida:

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 - NIRE N° 35.300.393.775 Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real,
 Com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, da You Inc Incorporadora E Participações S.a., Realizada em 19 de Junho de 2017

11ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de março de 2019 - Percentual Devido: 4,1000%; Número da Parcela
Devida: 12ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de junho de 2019 - Percentual Devido: 4,3000%; Número da
Parcela Devida: 13ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de setembro de 2019 - Percentual Devido: 4,5100%;
Número da Parcela Devida: 14ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de dezembro de 2019 - Percentual
Devido: 4,7300%; Número da Parcela Devida: 15ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de março de 2020 -
Percentual Devido: 4,9600%; Número da Parcela Devida: 16ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de junho
de 2020 - Percentual Devido: 5,2000%; Número da Parcela Devida: 17ª - Data de Pagamento da Amortização: 30
de setembro de 2020 - Percentual Devido: 5,4500%; Número da Parcela Devida: 18ª - Data de Pagamento da
Amortização: 30 de dezembro de 2020 - Percentual Devido: 5,7200%; Número da Parcela Devida: 19ª - Data de
Pagamento da Amortização: 30 de março de 2021 - Percentual Devido: 5,9900%; Número da Parcela Devida: 20ª
- Data de Pagamento da Amortização: 30 de junho de 2021 - Percentual Devido: 6,2800%; Número da Parcela
Devida: 21ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de setembro de 2021 - Percentual Devido: 6,5900%; Número
da Parcela Devida: 22ª - Data de Pagamento da Amortização: 30 de dezembro de 2021 - Percentual Devido: saldo
do Valor Nominal Unitário. (iii) Os Debenturistas aprovaram com voto favorável de Debenturistas representando 100%
(cem por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido na Escritura de Emissão) a dispensa do cumpri-
mento da obrigação constante na alínea (g) do inciso XIII da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão entre o período
compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 30 de setembro de 2017. (B) os Debenturistas aprovaram com voto
favorável de Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido
na Escritura de Emissão), a autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário tomem todas as medidas
eventualmente necessárias, incluindo mas não se limitando ao aditamento à Escritura de Emissão para efetivar as
deliberações aqui consubstanciadas. Adicionalmente, em contrapartida das deliberações tomadas nesta assembleia,
os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido na Escri-
tura de Emissão) aprovaram a proposta de pagamento, pela Companhia, em contrapartida às aprovações tratadas
nesta assembleia, de prêmio, a cada um dos Debenturistas da Emissão, em valor equivalente a 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) calculado sobre o saldo do Valor Nominal Unitário (conforme definidos na Escritura de Emis-
são) das Debêntures de titularidade de cada Debenturista, que deverá ser pago pela Companhia no dia 30 de junho
de 2017 (“Data de Pagamento do Prêmio”), considerando para fins de cálculo, a data do pagamento. Observa-se,
ainda, que farão jus ao referido prêmio os Debenturistas titulares de Debêntures no dia útil imediatamente anterior à
Data de Pagamento do Prêmio. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelos
Debenturistas e pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 19 de junho de 2017. Andreia Marques Ramos - Presidente;
Eduardo Muszkat - Secretário. na qualidade de Companhia: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Nome:
Abrão Muszkat - Cargo: RG 2.935.505 SSP/SP - CPF 030.899.598-87 - Nome: Eduardo Muszkat - Cargo: RG
6.602.805 SSP/SP CPF 063.681.348-79. Abrão Muszkat. na qualidade de Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distri-
buidora de Títulos e Valores - Mobiliários. Nome: Andréia Ramos Procuradora - CPF 136.158.737-77 Cargo: na
qualidade de Debenturistas: Nome do Debenturista: Capitania Strategy Credito Privado Fundo De Investimento
Multimercado - CNPJ/MF 17.087.534/0001-08; Nome do Debenturista: Capitania Alfa Credito Privado Fundo de Inves-
timento Renda Fixa - CNPJ/MF 15.612.416/0001-38; Nome do Debenturista: Capitania Fix Credito Privado Fundo de
Investimento Renda Fixa - CNPJ/MF 13.106.998/0001-55; Nome do Debenturista: Capitania Portfolio Credito Privado
Fundo de Investimento Multimercado - CNPJ/MF 09.574.215/0001-90; Nome do Debenturista: Cw1 Credito Privado
Fundo de Investimento Multimercado - CNPJ/MF 22.118.303/0001-46; Nome do Debenturista: Capitania Premium
Master Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado - CNPJ/MF 20.146.318/0001-92; Nome do Debenturista:
Capitania Inflation Credito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa - CNPJ/MF 12.283.780/0001-03; Nome do
Debenturista: Fcopel Fi Renda Fixa Credito Privado - CNPJ/MF 24.270.834/0001-85; Nome do Debenturista: Capita-
nia Previdence Icatu Xp Firf CP - CNPJ/MF 26.498.249/0001-62; Nome do Debenturista: Harpia CP FI RF - CNPJ/MF
17.041.023/0001-47; Representado por seu Gestor, Capitânia S.A. Nome do Debenturista: Magenta - Fundo de
Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Credito Privado - CNPJ/MF 13.804.852/0001-83. Representado
por sua Administradora,Socopa Sociedade Corretora Paulista SA Itau Unibanco S.A. Nome: Raphael bordignon
Picazo Garcia - Cargo CPF 304.749.448-75; Nome: Fabio Hideki Ochiai - Cargo - RG 29.899.806-3 - CPF 269.627.878-
47; Nome do Debenturista: Polo Multisetorial Fidc Nao Padronizados - CNPJ/MF: 13.509.993/0001-73; Nome do
Debenturista: Sabesprev Credito Privado Fundo De Investimento Multimercado - CNPJ/MF17.072.894/0001-28;
Nome do Debenturista: Polo Multisetorial III Fim Credito Privado - CNPJ/MF24.986.620/0001-00. Representado por
seu Gestor, Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. Claúdio José Carvalho de Andrade CPF 595998045-20.
JUCESP nº 357.583/17-6 em 03/08/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/MF 11.284.204/0001-18

Companhia Aberta-Extrato da Ata da AGE, Realizada em 28/06/2017
Data, Hora e Local: Aos 28/06/17, às 11 hs, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Presença: Dispensada. Convocação: Totalidade. Mesa: Presidente:
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Ordem do Dia: (A) alteração dos seguintes termos e condições das debên-
tures da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional
fidejussória, para distribuição pública, da Companhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), emitidas
nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª Emissão da You Inc Incorporadora e Participações
S.A., conforme alterada (“Escritura de Emissão”), condicionado ao pagamento de prêmio aos titulares das Debêntures
(“Debenturistas”) correspondente ao valor total equivalente a 0,25% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
(“Prêmio”). O valor do Prêmio será pago em 30/06/17 (“Data de Pagamento do Prêmio”), considerando para fins de cálculo
do Prêmio na Data de Pagamento do Prêmio, aos Debenturistas proporcionalmente à sua participação nas Debêntures no
dia útil imediatamente anterior à Data de Pagamento do Prêmio: (i) prorrogação da data de vencimento das Debêntures
de 30/09/21 para 30/12/21; (ii) prorrogação da data de pagamento da parcela de amortização das Debentures, original-
mente devida em 30/06/17 para 30/09/17 (mantendo-se o pagamento dos juros devidos em 30/06/17); e (iii) em razão da
prorrogação da data de pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário conforme item (ii) acima, a consequente prorrogação
das demais datas de pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário que serão devidas sempre nos dias 30 dos meses de
março, junho, setembro e dezembro, sendo que o último pagamento de amortização ocorrerá em 30/12/21; e (b) a
autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as medidas eventualmente necessárias, incluindo, mas não se
limitando à celebração de à Escritura de Emissão, juntamente com o Agente Fiduciário, para efetivar as deliberações aqui
consubstanciadas. Deliberações aprovadas por unanimidade: (a) (i) com o objetivo de alterar a Data de Vencimento
(conforme definido na Escritura de Emissão) das Debêntures, os Acionistas representando 100% do capital social da
Companhia, aprovaram a alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão que passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “6.14 Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures e/ou de
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a
data de vencimento será em 30/12/21.” (ii) para prorrogar a data de pagamento do Valor Nominal Unitário devida original-
mente em 30/06/17 para 30/09/17 (mantendo-se o pagamento dos juros devidos em 30/06/17, os Acionistas, represen-
tando 100% do capital social, aprovaram a alteração da Cláusula 6.15 da Escritura de Emissão que passa a vigorar com a
seguinte nova redação: “6.15 Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das
Debêntures será amortizado em 22 parcelas, sendo: Número da Parcela Devida: 1ª Data de Pagamento da Amortiza-
ção: 30/06/16-Percentual Devido: 5,8800%; Número da Parcela Devida: 2ª Data de Pagamento da Amortização: 30/
09/16-Percentual Devido: 2,6800%; Número da Parcela Devida: 3ª Data de Pagamento da Amortização: 30/12/16-
Percentual Devido: 2,8100%; Número da Parcela Devida: 4ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/17-Percentual
Devido: 2,9500%; Número da Parcela Devida: 5ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/17-Percentual Devido:
3,0900%; Número da Parcela Devida: 6ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/17-Percentual Devido: 3,2400%;
Número da Parcela Devida: 7ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/18-Percentual Devido: 3,4000%; Número
da Parcela Devida: 8ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/06/18-Percentual Devido: 3,5600%; Número da
Parcela Devida: 9ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/18-Percentual Devido: 3,7300%; Número da Parcela
Devida: 10ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/18-Percentual Devido: 3,9100%; Número da Parcela Devi-
da: 11ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/19-Percentual Devido: 4,1000%; Número da Parcela Devida: 12ª-
Data de Pagamento da Amortização: 30/06/19-Percentual Devido: 4,3000%; Número da Parcela Devida: 13ª-Data
de Pagamento da Amortização: 30/09/19-Percentual Devido: 4,5100%; Número da Parcela Devida: 14ª-Data de
Pagamento da Amortização: 30/12/19-Percentual Devido: 4,7300%; Número da Parcela Devida: 15ª-Data de Paga-
mento da Amortização: 30/03/20-Percentual Devido: 4,9600%; Número da Parcela Devida: 16ª-Data de Pagamento
da Amortização: 30/06/20-Percentual Devido: 5,2000%; Número da Parcela Devida: 17ª-Data de Pagamento da
Amortização: 30/09/20-Percentual Devido: 5,4500%; Número da Parcela Devida: 18ª-Data de Pagamento da Amor-
tização: 30/12/20-Percentual Devido: 5,7200%; Número da Parcela Devida: 19ª-Data de Pagamento da Amortiza-
ção: 30/03/21-Percentual Devido: 5,9900%; Número da Parcela Devida: 20ª-Data de Pagamento da Amortização:
30/06/21-Percentual Devido: 6,2800%; Número da Parcela Devida: 21ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/21-
Percentual Devido: 6,5900%; Número da Parcela Devida: 22ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/21-
Percentual Devido: saldo do Valor Nominal Unitário. (iii) Os Acionistas representando 100% do capital social da
Companhia, aprovaram ainda o pagamento do Prêmio na Data de Pagamento do Prêmio. (B) Aprovaram a autorização
para que a administração da Companhia tome todas as medidas eventualmente necessárias, incluindo mas não se
limitando ao aditamento à Escritura de Emissão para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 331.274/17-6 em 17/07/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Companhia Aberta-Extrato da Ata da RCA Realizada em 28/06/2017
Data, Hora e Local: Aos 28/06/17, às 10hs, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Presença: Dispensada. Convocação: Totalidade. Mesa: Presidente:
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Ordem do Dia: (a) alteração dos seguintes termos e condições das debên-
tures da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional
fidejussória, para distribuição pública, da Companhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), emitidas
nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Emissão da You Inc Incorporadora e
Participações S.A., conforme alterada (“Escritura de Emissão”), condicionado ao pagamento de prêmio aos titulares das
Debêntures (“Debenturistas”) correspondente ao valor total equivalente a 0,25% do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures (“Prêmio”). O valor do Prêmio será pago em 30/06/17 (“Data de Pagamento do Prêmio”), considerando para fins
de cálculo do Prêmio na Data de Pagamento do Prêmio, aos Debenturistas proporcionalmente à sua participação nas
Debêntures no dia útil imediatamente anterior à Data de Pagamento do Prêmio: (i) prorrogação da data de vencimento das
Debêntures de 30/09/2021 para 30/12/21; (ii) prorrogação da data de pagamento da parcela de amortização das Debentures,
originalmente devida em 30/06/17 para 30/09/17 (mantendo-se o pagamento dos juros devidos em 30/06/17); e (iii) em
razão da prorrogação da data de pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário conforme item (ii) acima, a consequente
prorrogação das demais datas de pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário que serão devidas sempre nos dias 30
dos meses de março, junho, setembro e dezembro, sendo que o último pagamento de amortização ocorrerá em 30/12/21;
e (B) a autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as medidas eventualmente necessárias, incluindo, mas
não se limitando à celebração de à Escritura de Emissão, juntamente com o Agente Fiduciário, para efetivar as deliberações
aqui consubstanciadas. Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) com o objetivo de alterar a Data de Vencimento
(conforme definido na Escritura de Emissão) das Debêntures, os membros do Conselho de Administração aprovaram a
alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “6.14 Prazo e Data
de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a data de vencimento será em
30/12/21.” (ii) Para prorrogar a data de pagamento do Valor Nominal Unitário devida originalmente em 30/06/17 para 30/
09/17 (mantendo-se o pagamento dos juros devidos em 30/06/17), os membros do Conselho de Administração aprovaram
a alteração da Cláusula 6.15 da Escritura de Emissão que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “6.15 Pagamento
do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de
amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 22
parcelas, sendo: Número da Parcela Devida: 1ª Data de Pagamento da Amortização: 30/06/16-Percentual Devido:
5,8800%; Número da Parcela Devida: 2ª Data de Pagamento da Amortização: 30/09/16-Percentual Devido:
2,6800%; Número da Parcela Devida: 3ª Data de Pagamento da Amortização: 30/12/16-Percentual Devido:
2,8100%; Número da Parcela Devida: 4ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/17-Percentual Devido:
2,9500%; Número da Parcela Devida: 5ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/17-Percentual Devido:
3,0900%; Número da Parcela Devida: 6ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/17-Percentual Devido:
3,2400%; Número da Parcela Devida: 7ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/18-Percentual Devido:
3,4000%; Número da Parcela Devida: 8ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/06/18-Percentual Devido:
3,5600%; Número da Parcela Devida: 9ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/18-Percentual Devido:
3,7300%; Número da Parcela Devida: 10ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/18-Percentual Devido:
3,9100%; Número da Parcela Devida: 11ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/19-Percentual Devido:
4,1000%; Número da Parcela Devida: 12ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/06/19-Percentual Devido:
4,3000%; Número da Parcela Devida: 13ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/19-Percentual Devido:
4,5100%; Número da Parcela Devida: 14ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/19-Percentual Devido:
4,7300%; Número da Parcela Devida: 15ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/20-Percentual Devido:
4,9600%; Número da Parcela Devida: 16ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/06/20-Percentual Devido:
5,2000%; Número da Parcela Devida: 17ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/20-Percentual Devido:
5,4500%; Número da Parcela Devida: 18ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/20-Percentual Devido:
5,7200%; Número da Parcela Devida: 19ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/03/21-Percentual Devido:
5,9900%; Número da Parcela Devida: 20ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/06/21-Percentual Devido:
6,2800%; Número da Parcela Devida: 21ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/09/21-Percentual Devido:
6,5900%; Número da Parcela Devida: 22ª-Data de Pagamento da Amortização: 30/12/21-Percentual Devido:
saldo do Valor Nominal Unitário. (iii) os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda o pagamento do
Prêmio na Data de Pagamento do Prêmio. (B) os membros do Conselho de Administração aprovaram a autorização
para que a administração da Companhia tome todas as medidas eventualmente necessárias, incluindo mas não se
limitando ao aditamento à Escritura de Emissão para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas. Em razão
das Deliberações aprovadas acima, os membros do Conselho de Administração deliberam por submeter as maté-
rias aprovadas na Ordem do Dia ora deliberadas aos acionistas da Companhia em AGE. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 331.603/17-2 em 18/07/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Especial
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Uma das regras que expressam essa diferença é a 
licença-paternidade. Enquanto as mães com carteira 
assinada têm entre quatro e seis meses garantidos 

para se dedicar à criação dos fi lhos, a maior parte dos pais na 
mesma situação de emprego conta com apenas cinco dias. 
“Já é um recado de que quem tem que cuidar é a mãe. Isso 
faz com que a maioria das famílias já se confi gure a partir 
disso e não questione essa desigualdade, inclusive porque, 
muitas vezes, elas não têm capacidade, até fi nanceira, de 
fazer diferente”, diz Roger Pires, jornalista, realizador au-
diovisual e pai de Lourenço, de 1 ano. 

Participante do Movimento Paterno, grupo que reúne 
pais em Fortaleza, ele lançou, neste Dia dos Pais, o curta 
5 dias é pouco, feito para reivindicar o aumento da licença-
-paternidade no Brasil. O grupo considera que o tempo 
maior de afastamento do trabalho é um direito do pai, dos 
bebês e das mães.

De acordo com a Constituição, o prazo da licença-paterni-
dade é de cinco dias. Antes da aprovação da Carta Magna, 
valia o disposto na CLT, que desde 1967 inclui no rol dos 
direitos trabalhistas a possibilidade de o empregado não 
comparecer ao trabalho, sem prejuízo do salário, por um 
dia, em caso de nascimento de fi lho.

A defesa da divisão igua-
litária da tarefa de cuidar 
de uma criança levou a 
senadora Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB/AM) a propor 
o compartilhamento da 
licença-maternidade entre 
pai e mãe, com a divisão 
dos dias de afastamento. 
A proposta altera o Artigo 
10 do Ato das Disposições 
Constitucionais e Transi-
tórias da Constituição para 
incluir a possibilidade de 
a licença ser exercida em 
“dias correspondentes aos 
da licença-maternidade, 
quando a fruição desta licença poderá ser exercida em 
conjunto pela mãe e pelo pai, em períodos alternados, na 
forma por eles decidida”.

A proposta foi remetida à Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado e, desde abril, aguarda a designação de 
um relator. A proposta busca refl etir mudanças no mundo 
do trabalho, destacadamente a maior participação das 
mulheres no mercado, e tem como base a experiência de 
diversos países. Segundo os argumentos da PEC, o compar-
tilhamento da licença é adotada, por exemplo, na Noruega, 
na Suécia, na Finlândia e na Espanha.

Servidores públicos
A luta pela ampliação da licença-paternidade tem causa-

do alterações normativas. Desde maio de 2016, servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais passaram a contar com mais 15 dias de 
licença, além dos cinco assegurados pela Constituição. A 

Duração de licença-paternidade reforça 
desigualdade na criação dos fi lhos

A imagem de um pai participativo ainda causa 
estranhamento na sociedade brasileira. Homens que 
cuidam da casa, dos fi lhos e dos interesses particulares 
chegam, muitas vezes, a ganhar espaço na mídia como 
exemplos por desenvolver tarefas que, em geral, fazem 
parte da rotina das mulheres. O desempenho desses 
papeis faz parte da cultura e está, inclusive, nas leis

regra vale, inclusive, para 
quem adotar ou obtiver guar-
da judicial de criança de 0 a 
12 anos incompletos. Com 
a mudança em nível federal 
e a mobilização de pais e 
mães, diversos estados têm 
ampliado a discussão sobre 
esse direito. No Distrito Fe-
deral, o governo estabeleceu 
o Programa de Prorrogação 
da Licença-Paternidade 
também no ano passado, 
estabelecendo que os servi-
dores públicos têm direito a 
30 dias de licença-paternidade.

No Rio de Janeiro, uma emenda constitucional apro-
vada pelo Legislativo em 2015 ampliou o afastamento 
de pais servidores do estado para o prazo de 30 dias. O 
mesmo período foi aprovado pela Assembleia Legislativa 
do Ceará, para o caso de servidores civis e militares, 
na forma de indicação. Para virar lei, é preciso que o 
governo estadual elabore e os deputados aprovem pro-
jeto de lei acatando a indicação. Já em Minas Gerais, 
funcionários do Legislativo têm até 15 dias de licença. 
Em Mato Grosso do Sul, servidores do Tribunal de 

Justiça têm 20 dias.

Iniciativa 
privada

Com a aprovação do Marco 
Legal da Primeira Infân-
cia, em março de 2016, foi 
alterada a lei que criou o 
Programa Empresa Cida-
dã, inicialmente voltado 
para estimular a adoção de 
licença-maternidade de seis 
meses por parte da iniciativa 
privada. Com o marco, tra-
balhadores de empresas que 
façam adesão ao programa 

passaram a ter 20 dias de licença, a exemplo do que ocorre 
com os servidores. Em troca, a companhia tem isenção de 
impostos.

Para usufruir desses direitos, os pais devem requerer a 
ampliação em até dois dias úteis após o parto e comprovar 
participação em programa ou atividade de orientação so-
bre paternidade responsável. Essa participação foi objeto 
de nota técnica do Ministério da Saúde, lançada no início 
deste mês. Nela, o órgão sugere que a realização do pré-
-natal do parceiro, a participação nas atividades educati-
vas durante o pré-natal e/ou visitas à maternidade sejam 
consideradas atividades de orientação sobre paternidade. 
Do mesmo modo, a comprovação poderá ocorrer por meio 
da participação no curso online  Pai presente: cuidado e 
compromisso, que é gratuito.

“Exercer o direito à licença-paternidade e apoiar a par-
ceira são muito importantes para o sucesso do aleitamento 
materno, para compartilhar entre o casal os prazeres e os 

afazeres relacionados à che-
gada do bebê e para gerar 
vínculos afetivos saudáveis 
e maior qualidade de vida 
para todos. A participação 
do pai no pré-natal e nos 
cuidados com a criança após 
o nascimento também pode 
contribuir para diminuir 
a violência na família e o 
abandono do lar”, destaca 
a nota.

Tanto no caso dos servi-
dores quanto das pessoas 
que trabalham na iniciativa 
privada, os pais têm o direi-
to de receber remuneração 
integral, ao longo da licença. 
Eles fi cam proibidos de exer-
cer atividade remunerada. 
O desafi o, agora, é ampliar 
o conhecimento sobre esse 
direito e a adesão das em-
presas ao programa.

Profi ssionais autônomos
A experiência de criação de Lourenço, ao lado da 

companheira, a assistente social Samya Magalhães, e 
a participação no grupo Movimento Paterno mostrou 
para Roger que mesmo os 30 dias são poucos para uma 
divisão efetiva da tarefa do cuidado, para a adaptação 
à nova vida e mesmo para o acompanhamento de uma 
fase muito delicada, o puerpério, quando o corpo da 
mulher passa por intensas transformações. “Trinta dias 
não cobrem sequer o resguardo”, afi rma.

Como autôno-
mo, o rendimento 
depende da pro-
dução, por isso foi 
preciso adaptar a 
rotina de traba-
lho do Coletivo 
Nigéria, do qual 
participa. Enquanto os outros integrantes do grupo 
se dedicavam às atividades externas, ele se dedicou à 
elaboração de projetos e outras tarefas que podiam ser 
feitas de casa, muitas vezes na madrugada.

“A licença-paternidade é para quem tem Carteira 
de Trabalho. Para muito pai autônomo é pior ainda, 
porque a pessoa deixa de trabalhar e de ganhar. Seria 
legal uma renda mensal, básica, para que essa pessoa 
pudesse deixar de trabalhar mesmo”, defende. Para ele, 
“se a sociedade tivesse o cuidado de esperar um pouco 
o primeiro ano, os primeiros meses, a gente teria pais e 
mães apoiados, bebês mais cuidados, com mais saúde, 
e isso iria se refl etir em toda a sociedade”.

Enquanto as mães com carteira assinada têm entre quatro e seis meses garantidos 
para se dedicar à criação dos fi lhos, a maior parte dos pais na mesma

situação de emprego conta com apenas cinco dias.
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News@TI
Aplicativo Timokids aprimora funções para 
melhorar gestão parental

@O aplicativo multilíngue Timokids tem como objetivo ser uma ferramenta 
de educação psicossocial para a família. Por meio de suas histórias e 

atividades, que abordam temas delicados como bullying e preconceitos, ele 
estimula o diálogo entre pais e fi lhos. Para aproximá-los ainda mais, o app 
disponibilizará a função que comunica aos papais e mamães as histórias 
acessadas por seus fi lhos dentro do dispositivo. Ou seja, possibilita que eles 
saibam quais os temas de interesse das crianças, e possam entende-las da 
melhor forma e iniciar um diálogo (https://www.timokids.com.br/).

Webinar gratuito: saiba como tornar a sua 
empresa mais competitiva com novas tecnologias

@A transformação digital já faz parte da lista de prioridades empresariais 
no país. Cada vez mais, os donos de empresas de diferentes portes 

investem em tecnologias disruptivas para alavancar e tornar os seus negócios 
mais competitivos. Mas como conectar as melhores soluções do mercado 
ao negócio e alcançar resultados efi cientes?  Este e outros desafi os da área 
de TI nas empresas serão discutidos no webinar “Um Mundo sem Limites. 
O webnar será realizado na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto, às 10h 
pela internet (http://pages.portalerp.com/sage-x3-webinar).

São Paulo, terça-feira, 15 de agosto de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Como os sistemas de 
monitoramento de 

transações estão falhando 
com os Mirror Trades

Fora do segmento 

bancário, a maioria das 

pessoas provavelmente 

nunca escutou o termo 

“mirror trades”, mas 

no mês passado o 

Deutsche Bank ganhou as 

manchetes, dando destaque 

para os mirror trades e 

fazendo com que outras 

instituições fi nanceiras 

(FIs, na sigla em inglês) 

reconsiderassem a 

efi ciência de seus sistemas 

de monitoramento de 

transações (TMSs, na sigla 

em inglês)

Mirror trading, ou copy 
trading, ocorre quando na 
compra e venda das mes-

mas ações ao portador, sendo uma 
transação logo após a outra. As 
Instituições Financeiras têm feito 
mirror trades legais há anos na 
esperança de lucrar, normalmente 
uma garantia se os negócios forem 
feitos em duas moedas diferentes 
(prática também conhecida como 
monetização da moeda), que foi 
o caso do Deutsche Bank. 

À primeira vista, não fi ca claro 
porque os mirror trades são con-
siderados “ruins”, ou porque as 
FIs que usam desta prática podem 
estar sujeitas a multas de milhões 
de dólares. Para o negociante 
ganancioso, é uma maneira rápida 
(ainda que arriscada) de fazer 
dinheiro extra, e para a tecnologia 
de conformidade de padrão ou 
TMS, é apenas mais uma tran-
sação entre diferentes países. 
Mas ao analisar profundamente 
existe uma história mais ampla e 
potencialmente mais perigosa a 
ser contada. Para as agências re-
guladoras, é essa história que está 
criando preocupação e forçando 
as FIs a analisarem novamente 
como elas estão monitorando os 
mirror trades. 

Causa de Preocupação 

Tendo em vista a crise fi nancei-
ra de 2008 e a queda da Lehman 
Brothers, talvez não seja surpresa 
que os reguladores estejam mais 
rigorosos atualmente quando 
se trata de regulamentações fi -
nanceiras.  Seja por meio de leis 
como a Conheça o Seu Cliente 
(KYC, na sigla em inglês) ou a 
Lei do Sigilo Bancário (BSA, 
na sigla em inglês) nos Estados 
Unidos, ou inúmeras outras 
medidas legislativas específi cas 
para cada país, os bancos estão 
enfrentando uma maior pressão 
para obedecê-las. Os reguladores, 
particularmente nos EUA, estão 
aplicando multas recordes às FIs 
fl agradas negociando com partes 
ou países sancionados, ou por não 
cumprirem de forma apropriada 
as iniciativas para coibir a lavagem 
de dinheiro.

Mirror trades são apenas um 
exemplo da violação da confor-
midade já que a sua existência 
implica a falta de infraestrutu-
ras para identifi car problemas 
de conformidade. No caso do 
Deutsche Bank, o banco estava 
em uma situação clara de graves 
e generalizados problemas de 
cumprimento de leis que remonta 
a uma década. 

O Deutsche Bank perdeu 
oportunidades-chave de identifi -
car e interceptar um esquema de 
mirror tranding envolvendo pelo 
menos 12 entidades de Moscou, 
Londres e da Cidade de New York. 
Essas oportunidades perdidas 
destacam uma falha sistemática 
não detectada ou sinalizadas pelos 
TMSs existentes – e à medida 
que esses sistemas perdiam mais 
bandeiras vermelhas, se tornavam 
mais vulneráveis para outros cri-
mes fi nanceiros, como a lavagem 
de dinheiro. 

O Elo Perdido dos TMSs 

Então como monitoramos de 
fato atividades legais ou intenções 
ilegais? Todas as transações inter-
nacionais deveriam ser tratadas 
como tendo alta possibilidade de 
lavagem de dinheiro? 

Para mim, não há dúvidas de 
que grandes transações, espe-
cialmente as internacionais e 

com moedas diferentes, deveriam 
sempre receber uma alta priori-
dade quando se trata de monito-
ramento. Mas para fazer isso, é 
fundamental que as FIs possuam 
sistemas projetados para detectar 
este tipo específi co de atividade 
potencialmente fraudulenta. 

Normalmente feitos de forma 
eletrônica, os mirror trades são 
tão encobertos que sistemas 
normais como KYC e CDD (Cus-
tomer Due Diligence ou diligência 
devida do cliente) não conseguem 
identifi cá-los.

Isso deixa as FIs em uma situa-
ção difícil, enfrentando altos cus-
tos em ambos os lados da questão 
e dos processos de conformidade 
que estão sendo rapidamente 
superados pelas expectativas das 
agências reguladoras. A conformi-
dade por si só é um processo im-
perfeito, normalmente difi cultada 
pela confi guração fragmentada do 
software defasado que os bancos 
usam, bem como pelos bancos 
de dados dos sistemas e linhas 
de negócios. Isto faz com que 
conhecer bem o cliente seja uma 
dura tarefa. 

Mergulhando mais fundo 

com os dados 

Felizmente, recentes avanços 
tecnológicos permitem que as FIs 
reduzam os custos de conformida-
de sem a necessidade de eliminar 
e substituir seus TMSs. Com uma 
abordagem baseada no relacio-
namento que auxiliam os TMSs, 
as instituições podem atingir o 
propósito duplo de reduzir falsos 
positivos enquanto melhoram a 
detecção de atividades suspeitas 
de um modo geral. 

Esta nova abordagem combina 
iniciativas de qualidade de dados 
que ajuda a conformidade de  
algumas maneiras: encontrando 
os dados das partes que fazem as 
transações independentemente 
dos dados existirem ou não 
dentro de uma instituição, os 
corrigindo quando necessário, 
ligando as partes e transações 
relacionadas, mesmo quando es-
ses relacionamentos não forem 
óbvios e/ou deliberadamente 
encobertos; e visualizando os 
relacionamentos em um mapa 
real para que as anomalias pos-
sam ser identifi cadas de forma 
mais rápida e fácil. 

Uma abordagem baseada no 

relacionamento 

A abordagem baseada no rela-
cionamento é fundamental para 
manter a conformidade já que 
permite que os TMSs reconheçam 
as entidades associadas com pes-
soas politicamente expostas, que 
tenham sido sujeitas a coberturas 
midiáticas negativas sobre seus 
negócios ou transações passadas, 
ou se o nome dela aparece em 
listas de viga monitoradas pelo 
Ato Patriota. No caso do mirror 
trading, os dados baseados em 
relacionamento possuem a ha-
bilidade para peneirar quaisquer 
intenções ilegais associadas a 
atividades legais. 

Ao focar nos padrões e parâme-
tros estabelecidos que monitoram 
atividades como mirror trades, as 
FIs podem acompanhar melhor 
atividades potencialmente frau-
dulentas e alertar as autoridades 
para investigação. Por outro lado, 
as FIs tornam-se mais efi cientes, 
reduzindo o fardo investigativo e 
deixando mais tempo livre para 
ir atrás de positivos verdadeiros, 
ao invés de falsos positivos que 
podem contabilizar mais de 98% 
de todos os alertas de TMS em 
algumas instituições. 

O sistema fi nanceiro dos EUA 
é a espinha dorsal da economia 
mundial. Ao mesmo tempo em 
que as regulamentações de con-
formidade podem ser complica-
das e caras, elas são necessárias 
para o sucesso e a segurança do 
mundo e de seus cidadãos. Uma 
abordagem baseada no relacio-
namento adiciona um nível de 
precisão muitas vezes perdido por 
TMSs tradicionais e que garante 
que as FIs cumpram as regras de 
conformidade e regulamentações 
em constante evolução. 

(*) É Diretor de Serviços Financeiros 
da Pitney Bowes

Jim Burnick (*)

Leonardo Marchant (*)

Pois é. Esses hacks vão de como fazer misto-quente com ferro 
de passar a receitas caseiras de produtos industrializados, 
e em essência te mostram maneiras práticas e efi cientes 

de fazer coisas corriqueiras da vida com uma nova abordagem.

Direto ao assunto, no entanto, estou aqui pra falar um pouco 
sobre uma prática que, apesar de ainda pouco difundida no 
Brasil, pode ser considerada um verdadeiro work hack, ou hack 
de trabalho: o intrapreneurship, um jogo de letras do inglês que 
denota uma internalização do empreendimento, ou uma criação 
interna. Claro que estamos falando de empresas, e dentro de 
uma, você não só pode empreender, como deve!

A verdade é que a postura profi ssional esperada de um “fun-
cionário do mês” que pretende ganhar um aumento ou aquela 
promoção ao fi nal do ano tem muito mais a ver com empreender 
do que você imagina.

Vamos aos fatos:

a) Gerentes estão apoiando “intrapreneurs” cada vez mais: 
Pesquisas nos Estados Unidos apontam que gerentes e direto-
res das grandes empresas já perceberam o valor aportado por 
funcionários que buscam entregar mais do que suas responsabi-
lidades diárias. Encontrar soluções a problemas do dia-a-dia da 
empresa melhora resultados e faz a equipe ganhar visibilidade e 
pontos com a alta direção. A tendência é que o comportamento 
se espalhe por outros países e regiões;

b) Pequenas empresas tem mais facilidade de implantar a cul-
tura da inovação interna: com estruturas mais enxutas, equipes 
menores e processos menos complexos, pequenas empresas 
estão mais inclinadas a fomentar uma cultura inovadora. Tam-
bém por isso, visualizar os resultados em empresas menores é 
mais fácil e rápido, criando um circulo virtuoso de inovação. 
Para compensar essa falta de agilidade, grandes empresas estão 
criando incubadoras internas e criando políticas e uma cultura 
de inovação. Informe-se dentro de sua empresa e aproveite-se 
desse ambiente.

c) O intrapreneurship impacta positivamente resultados das 
empresas: Um estudo da Universidade de Lisboa com 217 empresas 
portuguesas mostrou uma relação direta entre os resultados da 
empresa e sua produtividade e a cultura de inovação corporativa, 
ou intrapreneuship. Em tempos de crise essa relação fi ca ainda 
mais evidente, e é importante manter-se antenados nas novas 
tendências para que sua equipe ou sua empresa gerem melhores 
resultados.

Intrapreneurship - ou como 
"hackear" seu trabalho

Voce sabe o que é um life hack? De acordo com a Wikipédia, life hacks são truques de produtividade 
que podem ser aplicados para superar a sobrecarga de informação, pendências e outras tarefas 
do dia-a-dia. Vou mais longe. Life hack é aquela maneira nova de fazer alguma coisa que, quando 
acontece, você para por alguns segundos e a única coisa que vem à cabeça é: Como raios eu não 
pensei nisso antes!

Como vimos, empreender dentro de sua empresa e começar a 
fomentar a cultura da inovação sao conceitos novos, mas funda-
mentais. É verdade que os riscos de um empreendimento afastam 
pessoas com um perfi l mais conservador, que preferem a certeza 
de um salario, benefícios e estabilidade à montanha-russa emo-
cional (e fi nanceira) que é empreender, mas o comportamento 
empreendedor pode ajudar muito sua carreira!

Aqui vão algumas dicas para incorporar esse hack à sua rotina 
profi ssional:

1) Encontre um mentor: Procure orientação de seus superio-
res e identifi que eventuais políticas de inovação interna. Muitas 
empresas já estão criando um ambiente para favorecer essas 
iniciativas, e dar o primeiro passo procurando informação pode 
abrir portas importantes.

2) Crie uma rede de pessoas que compartem seus ideais: iden-
tifi que pessoas no ambiente de trabalho que se interessam por 
inovação e apresentam ideias criativas para solucionar problemas 
corriqueiros. Adapte seu “networking” para passar mais tempo 
cercado daquelas pessoas que “pensam fora da caixa”.

3) Procure ferramentas corporativas inovadoras: O empreende-
dorismo como conhecemos ganha força rapidamente e diversas 
empresas oferecem soluções corporativas, focadas ao B2B, que 
podem automatizar processos, eliminar desperdícios, encontrar 
talento independente para projetos e criar novos produtos que 
complementam seus negócios. Procure novidades no mercado, 
ser um “patrocinador” de novos fornecedores, com novas soluções 
é a maneira mais simples de começar a empreender dentro de 
seu atual trabalho.

4) Não negligencie sua responsabilidades: Inovar é um dife-
rencial cada vez mais importante, mas deve ser feito de maneira 
consciente e planejada. Procure iniciativas relacionadas as suas 
tarefas cotidianas, que podem servir de teste para novos con-
ceitos, e eventualmente, com mais efi ciência e processos mais 
ágeis, liberar mais do seu tempo para iniciativas mais ousadas 
e complexas.

(*) É CEO da bhive, advogado, banqueiro e empreendedor apaixonado por 
marketing e estratégia de negócio, 15 anos de experiência profi ssional em 

diversas indústrias.

Os recentes escândalos de corrupção acendem o alarme den-
tro das organizações, forçando-as a atuar de forma preventiva 
para que ações escusas de gestores não resultem em perda 
de valor, de imagem e credibilidade. O maior desafi o é defi nir 
adequados mecanismos para se proteger de fraudes provocadas 
por desvios de conduta de executivos, as quais se tornam cada 
vez mais comuns.

Uma pesquisa elaborada pela HSD Consultoria em RH e 
pela Orchestra Soluções Empresariais sobre o perfi l compor-
tamental de profi ssionais que ocupam cargos de comando em 
médias e grandes empresas apontou crescimento do número 
de executivos com desvio de caráter nos últimos cinco anos. 
No levantamento atual, realizado a partir de 3.500 processos 
de avaliações comportamentais feitas entre 2014 e 2017, 27% 
demonstram desvio de conduta que resultam em potenciais 
riscos para as empresas onde atuam. O anterior, de 2013, 20% 
de 5 mil avaliações realizadas identifi cavam esse perfi l.

Em geral, as fraudes acontecem na área fi scal e contábil, mas 
também atingem a gestão estratégica, da qual informações sigi-
losas são ‘roubadas’ para serem usadas como objeto de troca ou 
até mesmo de chantagem. Não é incomum encontrarmos ainda 
desvios de recebimentos ou pagamentos fi nanceiros, liberação 
de mercadorias, faturamento sem nota e enquadramento in-
correto de tributação.

Identifi car e mapear o perfi l comportamental e os fatores estru-
turantes da personalidade dos executivos a serem contratados 
é um dos pontos importantes para que fraudes sejam evitadas, 
mas a tecnologia é que pode oferecer um maior controle de 

todas as movimentações. Os Softwares de gestão empresarial 
além de atuarem como antifraude, pode apontar desvios de 
padrão que ajudam a identifi cas outros tipos de desvios. Estes 
sistemas ainda permitem identifi car tendências de mercado, 
elemento fundamental para a tomada de decisões.

O uso da tecnologia de forma preventiva reduz o risco do 
fator humano, que busca agir de acordo com os próprios 
interesses. Neste sentido, os sistemas devem ser projetados 
para rastrear as operações e seus responsáveis. Podem, por 
exemplo, bloquear alterações de regras de negócios, preços e 
outros, evitando que as políticas da empresa sejam burladas 
ou ocorram em desacordo com a legislação. Esses softwares, 
por meio da restrição de acesso, delimitam e registram os res-
ponsáveis para cada tipo de movimentação e impedem, entre 
outros, movimentações com valores divergentes, vendas sem 
emissão de documentos fi scais, o que garante a idoneidade 
das operações da empresa.

A inteligência artifi cial tem se mostrado um grande aliado 
nesta área, podendo ser aplicada em diferentes áreas de negócios 
acompanhado as operações e tendências, revelando uma série 
infi ndável de dados antes ignorados por gestores, a tecnologia 
se tornou fundamental para a estratégia de negócios e redução 
de riscos e competitividade das organizações.

(Fonte: Robinson Oscar Klein é o responsável pela área de sistemas e 
tecnologia da Orchestra Soluções Empresariais, associação inédita de 

organizações prestadoras de serviços especializados, interdisciplinares e 
complementares que atuam no atendimento das

demandas de gestão das empresas).

Softwares: ferramentas contra a
corrupção em empresas

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Centro de 
Conveniência e Serviços Panamby S/A, de acordo e nos termos do Artigo 7º, incisos I e II do 
Estatuto Social, a qual será realizada em 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 16:00 horas na 
Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP 
- Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de contas 
exercício 2016: (II) Comercialização - Novas locações e prospecções; (III) Operacional - Demonstração 
das obras e melhorias realizadas e implantação de equipe móvel; (IV) Eleição de diretoria - Ratificação 
do prazo de eleição; (V) Aprovação de verba para atualização/regularização contábil da companhia 
e da associação; (VI) Ocupação e uso sala 03 no 2º subsolo pela Mec Gestão através de contrato de 
comodato; (VII) Alienação/venda do imóvel adjudicado - Temakinoru. Informamos que V.Sas. poderão 
se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração. 
Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, 
bem como, voto por escrito de cada ordem do dia.        A Administração        (15, 16 e 17/08/2017)
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Esta terça é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua em Touro fi ca fora de curso até ingressar em Gêmeos no fi nal da manhã, as 

11h07 desta terça. Por isso na parte da manhã será melhor manter a rotina e não esperar demais de nenhum acontecimento. O que 

espera pode ser ao contrário e levar a decepção. No fi nal da manhã a Lua geminiana dá   disposição geral é para a inquietação e 

a dispersão. As coisas de caráter mais sério, mais pesado, fi cam para depois. As pessoas se interessam por assuntos de natureza 

mais leve e mais alegre. Com a curiosidade em alta, buscamos por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos 

assuntos, é o que interessará neste ciclo na tarde e noite desta terça.
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Lua em Gêmeos torna as negociações 
menos tensas facilitando diálogos 
e conversações. As sociedades e 
ligações podem ocorrer em todos os 
setores de sua vida. Fará contatos 
que serão decisivos no futuro neste 
seu dia favorável da semana. 95/695 
– Vermelho.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona. O dia favorece a dedicação, 
o esforço e a intermediação, a compra 
ou venda de imóveis, a propaganda, 
a educação, a comunicação. A noite 
demonstre os seus sentimentos. 
76/176 – Azul.

A Lua em seu signo no fi nal da manhã 
favorece os contatos com parceiros e 
a solução de mal-entendidos. Haverá 
maior tolerância e capacidade para 
tolerar situações que restrinjam 
nossas ações. Prepare-se para sur-
presas no trabalho nos próximos 
dias. 66/266 – Amarelo.

Não faça apenas o que tem que fazer, 
mas empenhe-se em aprender algo 
novo. No amor irá sentir-se atraído 
por uma pessoa especial e em meio 
a atividades em grupo neste meio de 
agosto. O dia é bom para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias. 41/641 – Branco.

Seja direto e prático nos assuntos 
profi ssionais. O dia favorece a dedi-
cação, o esforço e a intermediação, 
a compra de objetos pessoais e 
imóveis. Obterá lucros nas atividades 
independentes e no comércio. Seu 
lado sociável melhora sua disposição 
e as atividades grupais. 77/477 – 
Vermelho.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa em sua vida. Com o Sol em 
seu signo e a Lua em Gêmeos é um 
dia ótimo para compra, venda e ao 
comercio em geral. Maior confi an-
ça pode ter uma forma um tanto 
exagerada e perigosa que deve ser 
evitada nesta fase mais delicada. 
62/762 – Verde.

Evite comentar sua vida intima com 
outras pessoas, seja discreto com 
o que acontece em seu ambiente. 
Trate todos com mais atenção e dê 
todo carinho a quem ama, vai preci-
sar do apoio deles. Cuidado com o 
crescimento confi ança de uma forma 
um tanto exagerada. 78/878 – Cores 
escuras.

Determine objetivo e de um rumo 
à sua carreira seguindo a intuição 
para não errar. Lua em Touro só 
entra no fi nal da manhã em Gêmeos 
e torna as negociações menos tensas 
facilitando acordos e diálogos. Os 
sentimentos intensos podem im-
pressionar alguém. 81/881 – Violeta.

Será aplaudido pelas ações precisas e 
persistentes que lhe trarão os resul-
tados esperados. Dê mais carinho e a 
atenção, para receber o mesmo afeto. 
O dia é propício para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias vitais. Cuidado com assunto 
de dinheiro. 88/388 – Amarelo.

Precisa gostar mais de si mesmo, 
para que os outros também gos-
tem. Os sentimentos começam a 
fi car intensos e a confi ança tende a 
aumentar nesta terça. Há um lado 
comunicativo que você aquariano 
precisa mostrar às pessoas íntimas 
com a Lua em Gêmeos no fi nal da 
manhã. 98/298 – Verde.

Há fragilidade em compromissos 
mais sérios e também a ampliação 
da busca pelo poder e pelo domínio. 
Mostre seus sentimentos às pesso-
as, diga o que sente por alguém. 
Colabore com colegas e demonstre 
sua competência cumprindo suas 
tarefas rotineiras. 91/991 – Amarelo.

A Lua em Gêmeos no fi nal da manhã 
é mais favorável aos contatos do que 
o começo da semana. Procure cuidar 
mais do lado espiritual, rezando 
e meditando mais nesta fase mais 
delicada. Encontre as respostas para 
suas dúvidas em você mesmo, não 
nos outros. 77/577 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Agosto de 2017. Dia da Assunção de Nossa Senhora, 
Dia de Nossa Senhora Achiropita, São Alípio, São Tarcísio, Santa Ca-
tarina, São Jacinto, e Dia do Anjo Sitael, cuja virtude é a sorte. Dia do 

Fotógrafo, Dia dos Solteiros, Dia do Jornaleiro, Dia Nacional 

das Santas Casas de Misericórdias e Dia da Informática. Hoje 
aniversaria a atriz Carla Daniel que nasceu em 1965, o ator Ben Affl eck 
que faz 47 anos, a modelo e atriz Natasha Henstridge que completa 43 
anos e o ator e cantor Joe Jonas que nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau leva vantagem sobre qualquer um, 
pois aprende e percebe rápido. Sabe também usar o seu poder de in-
tuição e atrair dinheiro e oportunidades. Decidido, gosta do inesperado 
e de arriscar no jogo. É também muito sensível aos perigos, e costuma 
serem vistos como portadores de boa sorte, mas na verdade está sem-
pre apto a antecipar-se às surpresas ruins e evitá-las. Não costuma 
guardar rancor e aprecia ajudar aos demais sem exigir nada em troca. 
Embora goste de atividades sociais, costuma vestir-se e portar-se com 
grande sobriedade.

Dicionário dos sonhos
BURRO - Símbolo de luta por ideias mais nobres. 
Montar em um burro indica êxito certo em negócios. 
Dentro de casa, fortuna inesperada. Estar cercado 
de muitos burros é sinal de que gente ignorante à 
sua volta. Compra-lo, aumento de fortuna. Números 
de sorte:  12, 50, 56, 76, 90 e 00.

Simpatias que funcionam
Afastar alguém que perturba sua vida: Coloque 
em um vidro um pouco de água, azeite e sal, escreva 
o nome de quem deseja afastar em um papel branco. 
Coloque dentro do vidro junto com a mistura (sal, 
azeite e água), deixe no freezer. Com certeza a 
pessoa irá se afastar.
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Homenagem
Simone Gutierrez homenageia a 

atriz, cantora e ícone do teatro musical 
americano Liza Minnelli, no show Liza 
e Eu. O espetáculo inédito reforça a 
importância Liza Minnelli para o mundo 
das artes. Acompanhada pelo pianista 
e diretor musical Rafael Marão, Simone 
relembra clássicos que Minnelli imor-
talizou em fi lmes como Cabaret e New 
York, New York e em musicais como The 
Act e Chicago, além de seus famosos 
shows, como o lendário Lisa With a 
Z. “Liza e Eu é uma comédia musical 
que privilegia o talento do artista e a 
constante saga de viver do seu ofício, 
que é estar no palco. O público vai se 
divertir muito, escutar música de quali-
dade e se emocionar. Nesse espetáculo 
coloquei toda minha paixão pelo que 
faço,” diz Simone.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Quinta (17) às 21h. 
Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.

Banda BIKE.

A banda BIKE faz show de lançamento de seu se-
gundo disco, Em Busca da Viagem Eterna. Composta 
pelos músicos Julito Cavalcante (guitarra e voz), Diego 
Xavier (guitarra e voz), Rafa Bulleto (baixo e voz) e 
Daniel Fumega (bateria), a Bike mostra sua música 
indie psicodélica, guiada por letras lisérgicas e gui-
tarras reverberadas, cheias de efeitos, e infl uenciadas 
por Pink Floyd, Grateful Dead, Walter Franco, Brian 
Jonestown Massacre e Secos & Molhados

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700 Sexta 
(18) às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Acompanhada por Bruno 
Pederneiras (guitarra), Pedro 
Garcia (bateria), Dony Escobar 
(baixo) e Pedro Augusto (te-
clados), a cantora e atriz Marya 
Bravo interpreta sucessos de 
Zé Rodrix, integrante do trio 
Sá, Rodrix & Guarabyra,  como 
Casa no Campo (gravado por 
Elis Regina), Roupa Prateada, 
Hoje Ainda É Dia de Rock, 
Soy Latino Americano, Mestre 
Jonas, entre outras.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Quarta (16) às 21h. Ingressos:R$
70 e R$ 60.

Rock
Show com as bandas Desalmado e Homicide. No setlist, músicas do 

álbum In Grind We Trust, que gravaram juntos no ano passado, e outras 
de suas carreiras. O som de ambas é um grindcore niilista, não apenas pela 
sonoridade, mas também por um ideal, como válvula de escape a tudo 
que vemos e registramos ao nosso redor. Por se tratar de uma atitude 
musical agressiva a música dos grupos, segundo os próprios, “expõe as 
vísceras do perverso mundo em que vivemos, onde cartéis organizados 
por elites exploram sistematicamente os menos favorecidos”.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700 Sábado (19) às 21h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Cena do infantil “O Dragão de Fogo”.

Como Shun Li, um 
menino de sete anos, 
pode salvar sua aldeia 
de um terrível dragão 
que desperta de um 
sono de séculos? 

A resposta para essa 
grande aventura está 
no espetáculo “O Dra-

gão de Fogo”, que reestreia 
dia 19 de agosto. O infantil 
conta a estória do menino 
Shun Li, lançado ao desafi o 
de salvar sua aldeia, surpreen-
dida por um grande incêndio 
provocado por um dragão. 
Tão logo o vilarejo é reduzi-
do a cinzas, os seus lideres 
reúnem-se para discutir uma 
forma de enfrentar o dragão. 
Muitos guerreiros se dispõem 
a combatê-lo, mas um velho 
sábio lembra aos homens que 
os costumes locais ditavam a 
necessidade da realização de 
um sorteio, em que apenas 
um dentre todos os habitantes 
deveria ser escolhido para en-
frentar o grande perigo. Para 

Clima de aventura

D
iv

ul
ga

çã
o

preocupação de todos, Shun 
Li é o sorteado. Com uma rara 
habilidade para o desenho, o 
menino possui apenas vocações 
artísticas, ao invés de guerrei-
ras, mas mesmo assim aceita o 

seu destino e sobe a montanha 
em direção à cova onde vive a 
criatura que cospe fogo. Quan-
do lá chega, conhece um rato 
que se tornará seu amigo e o 
ajudará a solucionar três enig-

mas para derrotar o Dragão. 
Com Eduardo Okamoto, Esio 
Magalhães, Luciana Mizutani. 

Teatro Cacilda Becker, R. Tito, 295, Lapa, 
tel. 3864-4513. Sábados e domingos às 16h. 
Ingressos: R$ 16 e R$ 8 (meia). Até 24/09.

Lançamento
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Olhar para Dentro
Nascemos para atingirmos o êxtase, a felicidade suprema, é nosso 
direito de nascença. Mas as pessoas são tão tolas, nem mesmo exigem 
seus direitos de nascença. Ficam mais preocupadas com aquilo que os 
outros possuem e começam a correr atrás... dessas coisas. Nunca olham 
para dentro, nunca procuram em suas próprias casas. Uma pessoa 
inteligente irá começar sua busca a partir de seu ser interior. Este será 
o ponto de partida de sua exploração, porque a menos que eu saiba o 
que está dentro de mim, como poderei sair procurando mundo afora? 
O mundo é tão vasto. E aqueles que olharam para dentro encontraram 
imediatamente aquilo que buscavam. Não é uma questão de progresso 
gradual, é um fenômeno súbito, uma iluminação repentina.

Osho

MPB
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O pretendente: RICARDO DIAS MACIEL, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 11/02/1985, residente 
e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Jaques Francisco Maciel e 
de Adailza Dias da Silva Maciel. A pretendente: ADRIANA AKEMI KANO, profi ssão: 
assistente de frota, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 02/08/1984, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, 
fi lha de Shinji Kano e de Marina Mieko Kiná Kano.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
11/10/1988, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo 
Messias de Oliveira e de Helaine Aparecida Pereira de Oliveira. A pretendente: DANIELLE 
RIVELLI GOMES, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 12/06/1989, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Gomes e de Ivete Rivelli Gomes.

O pretendente: BRUNO RODRIGO DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 22/12/1989, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando 
Rodrigues dos Santos e de Janete Maria de Jesus. A pretendente: JACKLINE FUTIGI 
QUINTO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 26/09/1990, residente e domiciliada no Parque 
São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Eneas Silva Quinto e de Marlene Futigi Quinto.

O pretendente: ANDRELINO CAETANO DE SOUZA, profi ssão: analista de 
abastecimento, estado civil: solteiro, naturalidade: em Manhuaçu, MG, data-nascimento: 
03/06/1978, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Leopoldino Mateus de 
Souza e de Senhorinha Caetana de Souza. A pretendente: LUANA MOREIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: analista comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1984, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião José dos Santos e de Edinei Rocha Moreira.

O pretendente: THIAGO AMÉRICO DE SOUSA, profi ssão: ajudante de corte e solta, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
25/05/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Chagas de Sousa e de Elizalva Américo de Sousa. A pretendente: LUCILEIDE 
PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Araripe, CE, data-nascimento: 31/01/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pedro Pereira e de Antônia Figueiredo da Silva Pereira.

O pretendente: GUSTAVO FONTES OLIVEIRA, profi ssão: técnico de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/10/1981, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Jose Rosival 
Oliveira e de Elizabeth Barbosa Fontes Oliveira. A pretendente: FABIANE LOBOSCO 
MAGNANI, profi ssão: analista de contratos, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 17/06/1975, residente e domiciliada no Jardim 
Independencia, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Magnani Reche e de Roseli Lobosco Magnani.

O pretendente: THIEGO ANTÔNIO GOMES, profi ssão: fotógrafo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itapira, SP, data-nascimento: 05/09/1988, residente e domiciliado na 
Vila Ivone São Paulo, SP, fi lho de Claudio José Gomes e de Roseli Alves Damasceno 
Gomes. A pretendente: VIVIAN RIBEIRO FAVARO, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-
nascimento: 06/10/1994, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanderlei Aparecido Favaro e de Vanda Marilza Ribeiro Favaro.

O pretendente: ALEXANDRE SANTIAGO, profi ssão: encarregado de moto peças, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1979, 
residente e domiciliado na Vila IVG, São Paulo, SP, fi lho de Lourdes Antonia Santiago. 
A pretendente: VALÉRIA PINTO DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Guanambi, BA, data-nascimento: 27/04/1989, residente 
e domiciliada na Vila IVG, São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo Maciel dos Santos e de 
Eudenice Pinto dos Santos.

O pretendente: BRUNO FELIPPE SILVESTRE, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 03/12/1990, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo 
Silvestre e de Elieuda da Silva Alves. A pretendente: ANDREZA ZAFANELA, profi ssão: 
consultora comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 30/03/1981, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de Romeu Augusto Zafanela e de Janete Lima Zafanela.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA MOURA, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 03/08/1984, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Ivano de Moura 
e de Maria José Pereria de Moura. A pretendente: DANIELA QUEIROZ AUGUSTO, 
profi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano, SP, data-
nascimento: 12/06/1984, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Lourinaldo Rocha Augusto e de Ana Maria Queiroz Augusto.

O pretendente: RAMON NEVES LACERDA PRADO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 01/06/1987, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Adailto Lacerda Prado 
e de Margarida Maria das Neves Lacerda Prado. A pretendente: DANIELA GOMES DE 
AQUINO, profi ssão: analista de planejamento, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Vila Prudente, São Paulo, SP, São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1981, residente e 
domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Gomes de Aquino e de 
Sonia Regina Gonçalves de Aquino.

O pretendente: FÁBIO ARAKAKI, profi ssão: analista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 07/09/1981, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Arakaki e de Nilda Akiko 
Arakaki. A pretendente: GISELE ARAKAKI KOCHI, profi ssão: assistente, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 17/04/1975, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Tioiti Kochi e de Yasuko 
Arakaki Kochi.

O pretendente: MATHEUS DE LISBOA ALMEIDA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 27/06/1992, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Sidnei Pedrosa de Almeida e de Ivone de 
Lisboa Almeida. A pretendente: NATALIA GUILHERME DOS SANTOS, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1993, residente e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de 
Moises Rodrigues dos Santos Neto e de Maria Goretti Guilherme dos Santos.

O pretendente: DIONE MARTINS DE AGUIAR, profi ssão: analista programador junior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
22/08/1988, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Juracy 
Pinheiro de Aguiar e de Marlene Martins de Aguiar. A pretendente: MEIRYS GABRIELA 
DE CACERES LATANZI, profi ssão: pesquisadora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Dourados, MS, data-nascimento: 30/10/1987, residente e domiciliada na Vila Industrial, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Alberto da Silva Latanzi e de Vitalina de Caceres.

O pretendente: MARCEL JOSÉ ALBUQUERQUE DE SÁ LOPES, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1983, 
residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de José de Sá Lopes e 
de Marcia Regina de Albuquerque de Sá Lopes. A pretendente: BÁRBARA DANIELA 
DE ANDRADE, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Aracaju, 
SE, data-nascimento: 04/11/1983, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, 
SP, fi lha de Eribaldo Ferreira de Andrade e de Maria de Fatima de Andrade.

O pretendente: EMERSON CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: analista contabil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/07/1980, 
residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Cordeiro da Silva e 
de Amara Vicente da Silva. A pretendente: DANIELA DELBUE SANTIAGO, profi ssão: 
supervisora administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, 
data-nascimento: 11/09/1987, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Lomar Santiago e de Antonia Tereza Delbue Santiago.

O pretendente: DANILO PAULA DE ALMEIDA, profi ssão: cirurgião dentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 27/09/1975, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo 
de Almeida e de Maria do Carmo Paula de Almeida. A pretendente: LUCIANA RANGEL 
NOGUEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: em Sorocaba, SP, 
data-nascimento: 09/04/1979, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lho de José Luciano de Paula Nogueira e de Silvia de Fatima Rangel Nogueira.

O pretendente: ADILSON DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 29/05/1983, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio de Oliveira 
e de Maria Aguiar Porto de Oliveira. A pretendente: NILZA HELENA DOS SANTOS, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, 
data-nascimento: 29/06/1965, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha 
de João Luiz dos Santos e de Maria Elena dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS CAMARGO, profi ssão: personal trainer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 25/11/1991, 
residente e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Martins de 
Camargo e de Rosemeire Gonçalves dos Santos de Camargo. A pretendente: ROSIMEIRE 
DE OLIVEIRA ALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1987, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Alves e de Maria Celia de Oliveira Alves.

O pretendente: MARCO AURELIO NASCIMENTO DE SOUZA, profi ssão: polidor de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 04/03/1981, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Aguinel Rodrigues 
de Souza e de Miramir Nascimento de Souza. A pretendente: DANIELLE RIBEIRO DE 
LIMA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-
nascimento: 25/12/1982, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, 
fi lha de José Maria de Lima e de Vera Lucia Ribeiro de Lima.

O pretendente: WILLIAM ADRIANO MARTINS, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 25/10/1992, residente e 
domiciliado no Parque Santo Antônio, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco Martins 
e de Dores Landia Moreira Martins. A pretendente: REBECA DE OLIVEIRA TAFNER, 
profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 03/07/1996, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Caetano Tafner e de Sandra de Oliveira Tafner.

O pretendente: ÉRICO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 30/08/1983, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues da 
Silva e de Maria Martins da Silva. A pretendente: ROWENA ZAMBOTTI, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/08/1992, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Germano 
Alfredo Marzolla Zambotti e de Ieda Maria Helena Doring Marzolla Zambotti.

O pretendente: ROBERTO BELLETATO RAVAZZANI SILVA, profi ssão: técnico em 
radiologia, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
23/08/1980, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de José 
Eduardo Ravazzani Silva e de Maria Cecilia Belletato Ravazzani Silva. A pretendente: KELLI 
CRISTINA DA CUNHA AFANASIEV, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1980, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Annibal Afanasiev e de Ofelia da Cunha Afanasiev.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE SOUZA REIS, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
18/11/1968, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Mario dos 
Reis e de Natercia da Conceição Souza dos Reis. A pretendente: MARIA ELENILDA 
FARIAS DA NOBREGA, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Arapiraca, AL, data-nascimento: 12/08/1972, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Noel Ayres da Nobrega e de Maria do Carmo Farias da Nobrega.

O pretendente: GUSTAVO LUIZ MARRA CORTEZ, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
13/12/1980, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José 
Eduardo Cortez e de Vera Lucia Marra Cortez. A pretendente: CATARINA ZOLOTAREVA 
DE ABREU SOUSA, profi ssão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: em Portugal, 
data-nascimento: 07/09/1985, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lho de Manuel David de Abreu Sousa e de Irina Inokentevna Zolotareva Sousa.

O pretendente: ALEX SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: verifi cador de carga, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1991, residente 
e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Angela Siqueira da Silva. 
A pretendente: ADRIANE MEDEIROS DE SOUZA, profi ssão: revisora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1995, residente e 
domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de João Francisco de Souza e de Ana Maria 
Evangelista de Medeiros Souza.

O pretendente: EDUARDO DANTE ZAMBONI, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 29/01/1987, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Dante Zamboni 
e de Ada Leite Alves Zamboni. A pretendente: CLAUDIA YUMI HIROTA, profi ssão: 
farmecêutica-bioquímica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 07/11/1988, residente e domiciliada em São Caetano do 
Sul, SP, fi lha de Sergio Osamu Hirota e de Elisa Teruko Kague Hirota.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: JORGE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em conectividade, 
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (27/01/1962), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anastacio da Silva e de Izaura Ribeiro da Silva. 
A pretendente: MARIA INÊS DAS NEVES TAKAHASHI, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em São Gonçalo do Sapucaí - MG, no dia (28/02/1959), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida das Neves.

O pretendente: MARCOS LUÍS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Campinas (1º Subdistrito), SP, no dia (29/04/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Alves da Silva e de Nilza Luiza da Silva. 
A pretendente: SUELLEN FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de expedição, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/05/1988), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elves Paulo de Carvalho 
e de Maria Neusa Ferreira.

O pretendente: WILSON FERREIRA LADEIRA, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (16/05/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferreira Ladeira e de Ivone da 
Silva. A pretendente: BRUNA FERNANDA CHIOSE MELO DE LACERDA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (14/08/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elson Melo de Lacerda 
e de Nilza Chiose Melo de Lacerda.

O pretendente: VINÍCIUS CANDIDO ARRIATE TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente comercial, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (29/08/1988), residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Francisco Carlos Arriate Teixeira e de Roselí 
Candido Silva Teixeira. A pretendente: THAÍS VIOL CARAMUJO, estado civil solteira, profi s-
são pedagoga, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (28/01/1986), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Batista Caramujo e de 
Neidioci de Fatima Viol Caramujo. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço 
do Distrito de São Caetano do Sul, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: DAVI PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (09/07/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Pereira da Silva e de Cesira Francisco da Silva. 
A pretendente: FLÁVIA MARFARAGI BORGES, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (25/02/1985), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo de Souza Borges e de Regiane Marfaragi Borges.

O pretendente: ERICK DE LIMA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em gestão, 
nascido no Rio de Janeiro (5º Subdistrito), RJ, no dia (27/09/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Batista Sobrinho e de Isabel Maria de Lima 
Batista. A pretendente: DANIELA RAMOS MOURÃO, estado civil solteira, profi ssão técnica 
em enfermagem, nascida em Carapicuiba - SP, no dia (28/09/1979), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Mourão Filho e de Eli Ramos Mourão.

O pretendente: ALFREDO ALVES BOTELHO NETO, estado civil solteiro, profi ssão ligador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/08/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Alves Botelho e de Selma Rodrigues Botelho. 
A pretendente: FABIOLA TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (21/07/1986), residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Francisco Tavares da Silva e de Maria de Fatima Tavares da Silva. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JOÃO BATISTA MANOEL PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de empilhadeira, nascido em Montalvânia - MG, no dia (27/03/1969), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Manoel Paixão e de Madalena 
Maria de Jesus. A pretendente: NUCILENE FERNANDES SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, nascida em Jequié (Registrada no Distrito de Ipiuna, no municipio 
de Jaguaquara) - BA, no dia (25/11/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João de Jesus Santos e de Luzia Fernandes.

O pretendente: HIGOR DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Caetés - PE, no dia (07/11/1995), residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Cicero 
Gilberto da Silva e de Irelande Maria de Lima Silva. A pretendente: MIQUERLÂNIA KAROLAINE 
LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora comissionista, nascida em 
Viçosa - AL, no dia (02/01/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Givaldo Paulino dos Santos e de Marilene Vieira de Lima. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MAURICIO BERALDO, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em 
Mogi das Cruzes - SP, no dia (09/11/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Beraldo Filho e de Ana Soares Beraldo. A pretendente: DANIELA 
JANAINA MIRANDA PRUDENTE, estado civil solteira, profi ssão protética, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (17/07/1977), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de José Prudente Filho e de Lêda Margarida Miranda Prudente.

O pretendente: MAURICIO JOSE DE SOUZA CABRAL JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (12/01/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Jose de Souza Cabral e 
de Divani Sebastião de Paula. A pretendente: BRUNA FERNANDA MESSIAS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Butantã - SP, 
no dia (19/06/1994), residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Joel Cardoso 
dos Santos e de Claudia Augusto de Messias Santos. Obs,: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, nesta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: THIAGO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido em João Dourado - BA, (Registrado no Distrito de Ventura, no municipio de 
Morro do Chapéu), no dia (09/01/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivanei Moura da Silva e de Maria Goretti Gomes da Silva. A preten-
dente: ANA CAROLINE DOS SANTOS VIANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de atendimento, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (08/06/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Azarias Colaça Viana Neto e de 
Cristina Maria Viana.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

 

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: PEDRO MIFANO MOTORYN, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1986, residente e domi-
ciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Motoryn e de Daniele Mifano. 
A pretendente: MARINA DA SILVA PINTO MACIEL, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 02/09/1984, residente e 
domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Santos Maciel e de 
Maria da Silva Pinto Maciel.

O pretendente: RODRIGO OSTANELLO, profi ssão: administrador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Cosmópolis - SP, data-nascimento: 13/03/1983, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Aparecido Ostanello e de Elizabeth 
Lourdes Ostanello. A pretendente: CAROLINA COSTA PEREIRA, profi ssão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1984, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Djalma Pereira e de Regina 
Lucia da Costa Pereira.

O pretendente: CARLOS DO VAL MESQUITA, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1986, residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Ruy Mesquita Filho e de Susana 
do Val Mesquita. A pretendente: JÉSSICA DE ALMEIDA CORRÊA, profi ssão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1988, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Corrêa Neto e de 
Ludmila Hernandez de Almeida Pereira Corrêa.

O pretendente: PASCAL FRANÇOIS ANTOINE VITANTONIO, profi ssão: economista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Paris - França, data-nascimento: 27/03/1968, resi-
dente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Nicola Mario Vitantonio e 
de Monique Renée Anne Marie Rouaud. A pretendente: LUCIMARA DE ALMEIDA BISPO, 
profi ssão: musica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/02/1971, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Cardoso Bispo e de Djanira de Almeida Cardoso.

O pretendente: DIEGO AUGUSTO DULINSKI VELASCO DE ARMAS, profi ssão: artista 
3D, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1974, 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de John Ronald Velasco de 
Armas e de Eliana Dulinski Velasco de Armas. A pretendente: ANA PAULA TARTAROTI 
FERREIRA, profi ssão: atendente publicitária, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de João Olimpio Ferreira e de Maria Regina Mendes de Mello Tartaroti Ferreira.

O pretendente: DANIEL NIETO TABONE, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 22/12/1976, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Tabone e de Pilar Nieto 
Tabone. A pretendente: RAQUEL INAHARA BENEVIDES, profi ssão: publicitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1983, residente e 
domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Otaviano Jayme Benevides e de 
Amélia Tomoko Inahara.

O pretendente: JOÃO RAFAEL DO AMARAL CHIANCA NUCCI, profi ssão: designer, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/03/1985, residente 
e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Eneas Nucci Junior e de Claudia 
do Amaral Chianca Nucci. A pretendente: GABRIELA FLORANO JACOB, profi ssão: 
comunicadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/04/1987, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio 
de Queiroz Jacob e de Marta Floriano de Oliveira Jacob.

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

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

 
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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: JIANFEI WANG, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: China, data-nascimento: 17/10/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Deyi Wang e de Daiqiong Yang. A pretendente: MEI YOK LI, profi s-
são: tradutora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Li Bing Guang e de 
Ye Qunying. R$ 11,55

O pretendente: JOÃO PEDRO DUQUE DE CAMARGO, profi ssão: consultor de inter-
câmbio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nasci-
mento: 05/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Apa-
recido Camargo e de Rita Obed Silva Duque Camargo. A pretendente: ALINE RIBEIRO 
SOARES DOS SANTOS, profi ssão: analista de comércio exterior, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Roni Carlos dos Santos e de Maria Aparecida Ribeiro 
Soares dos Santos. R$ 11,55

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000299-75.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fernando Teixeira de Albuquerque Barros, Alameda dos
Guainumbis, 459, Planalto Paulista - CEP 04067-001, São Paulo-SP, CPF 022.170.348-98, Brasileiro,
RG.18.285.751-7 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Instrução e Socorros Colégio Santo Agostinho. 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 R$ 48.096,22-janeiro/2017 sem
inclusão da multa, 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 27 de junho de 2017.                                                 (15  e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002906-74.2016. 8.26.0010. O Juiz de Direito da
3ª VC, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Elis de Faria Borella, CPF 359.139.468-80, que nos autos da ação Monitória, requerida
por União Social Camiliana, em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a sua Intimação
por edital (NCPC, artigo 257, inciso III) para, no prazo de até 15 (quinze) dias, pagar o débito
exequendo de R$ 7.632,74 (fevereiro de 2016), quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente
(tabela do TJSP) a partir de abril de 2016 e acrescida dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir
de maio de 2016 e até o efetivo pagamento, ficando ainda advertida de que, transcorrido tal prazo (de
15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para,
querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art.
525). Não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do
NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de
10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais.                                                                                                               (15  e 16)

Edital de Intimação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0020352-08.2016.8. 26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Naira Carolina Samos Correia, CPF
343.569.558-70, RG 44.200.819-3, brasileira, São Paulo-SP, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92.
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 R$ 19.824,00 devidamente atualizada (até 10/2016), 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de SP, aos 05/05/2017.                                                                               (15  e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037870-96.2011.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional I – Santa na, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Esplólio de Narciso Quinta Reis, CPF 010.173.908-78, RG
61.465 representado pela inventariante provisória Magdalena Torres Reis, CPF 379.593.528-87, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimen tos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: Cobrança da importância de R$ 9.787,29 decorrente de taxas
de conservação e manutenção de loteamento conforme estabelecido na Escritura de Venda e Compra
do lote adquirido pelo réu. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 28 de junho de 2017.                                                                                                                 (15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011592-21.2014. 8.26.0006/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza
Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Benedito Mendes Junior, CPF
248.296.558-60, RG 244877531, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. 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 R$3.892,95,
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 04 de agosto de 2017.                                                                (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1076629-33.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Marcelo Tadeu de Oliveira Campos Marques, que era brasileiro,
solteiro, portador da cédula de identidade RG no. 4.615.555, CPF ignorado, falecido em 06/08/1984
(doc. 01), representado pela administradora provisória Alayde De Oliveira Castro Campos
Marques, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o no. 029.900.918-15 que Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 5.435,22
referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 15 e 16 da Quadra DS, do
Loteamento Terras de Santa Cristina I (atualmente denominada Riviera de Santa Cristina I) 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. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 07/08/2017.                                                                                              (15 e 16)

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008922-
85.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) 
ADELSON RIBEIRO DA SILVA, CPF 135.155.448-44, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de LÍBERO PALMO DE GORI, MARIA SILVA DE 
GORI, LIQUORINO DE GORI e EDNA SANTOS DE CARVALHO DE GORI, também contra a Cristina 
Procopio Cardoso da Silva, Wanda Lima e Renato Rodrigues de Alcântara, visando a retomada dos 
seus imóveis situados na Rua Professor Gutemberg de Campos, nºs. 41/48, Rio Bonito, São 
Paulo/SP, os quais foram ocupados indevidamente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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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 VICTOR DOS SANTOS JUNQUEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Antonio Raymundo Junqueira 
e de Roseli dos Santos Junqueira; A pretendente: EMILLY OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista junior, nascida em São Paulo - SP, aos 19/03/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alex Sandro de Oliveira e de Sueli 
Silva de Oliveira.

O pretendente: GILSON XAVIER DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
pedreiro, nascido em Pampã - MG, aos 23/10/1959, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Xavier dos Santos e de Maria Soares da Silva; A preten-
dente: MARIA IZABEL DO NASCIMENTO SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, nascida em Ipirá - BA, aos 24/09/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Borges dos Santos e de Izabel Silvana do Nascimento.

O pretendente: MARCELO GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Barra do Mendes - BA, aos 02/12/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias Inacio dos Santos e de Edinalva 
Gomes dos Santos; A pretendente: IZABELLY BEZERRA DE CARVALHO, naciona-
lidade brasileira, divorciada, auxiliar de cozinha, nascida em Bom Conselho - PE, aos 
14/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Bezerra 
de Carvalho e de Maria Ferreira de Carvalho.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, nascido 
em São Paulo - SP, aos 17/03/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Maria de Lourdes da Silva; A pretendente: LUCIANA SILVA ANDRADE, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em Capela - SE, aos 
08/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Luciano 
Andrade e de Lenilde Silva Andrade.

O pretendente: VALTENES BARBOSA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente logístico, nascido em Rio Real - BA, aos 19/06/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Barbosa dos Santos e de Josete Francisca 
dos Santos; A pretendente: CLEUZA DA CRUZ CORDEIRO, nacionalidade brasileira, 
divorciada, técnica de enfermagem, nascida em Serrinha - BA, aos 20/08/1978, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sales Cordeiro e de Zulmira 
da Cruz Cordeiro.

O pretendente: EDSON SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, controlador 
de acesso, nascido em São Luís - MA, aos 14/04/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luzia Maria dos Santos; A pretendente: CRISTIANE 
SOUZA RAMOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Coaraci - BA, aos 
24/05/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Souza 
Ramos Neto e de Elizabete Bispo dos Santos.

O pretendente: CLEONES MENEZES SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, mar-
ceneiro, nascido em Aracaju - SE, aos 15/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carivaldo Santos e de Maria Silvana Menezes; A pretendente: 
BRUNA RAFAELA MENEZES SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Itabaiana - SE, aos 02/11/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Luiz de Jesus Santos e de Alessandra Santos de Menezes.

O pretendente: FÁBIO RODRIGUES CATARINA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
maitre, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Rodrigues Catarina e de Dora Maria Ribeiro Catarina; A 
pretendente: TATIANA CARLOS LUNA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 17/08/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo dos Reis Luna e de Olga Jeremias Carlos Luna.

O pretendente: EDI CARLOS LOPES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorivaldo Lopes dos Santos e de Maria Aparecida dos 
Santos; A pretendente: CLAUDIA MARIA TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
confeiteira, nascida em São Paulo - SP, aos 15/10/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Teixeira e de Edite Maria dos Anjos.

O pretendente: FABIO DAMASCENO FONTES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesuino Vieira Fontes e de Marlene Oliveira Damasceno 
Fontes; A pretendente: ROSANA VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Macarani - BA, aos 13/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Manoel da Silva e de Maria Lucia Vieira Silva Santos.

O pretendente: MARLON OLIVEIRA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, ma-
nobrista, nascido em Jequié - BA, aos 01/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vivaldo Soares Ribeiro e de Marinalva Santos de Oliveira; A 
pretendente: SHAIANE RAFAELA TORRES SALDANHA, nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, nascida em Pojuca - BA, aos 11/02/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Macêdo Saldanha e de Bernadete Torres da Cruz.

O pretendente: JACKSON DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/10/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Manoel da Silva e de Sherley Pinheiro da SIlva; A pretendente: KATIA 
APARECIDA AMORIM, nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Pereira Amorim e de Irma Simplicia de Paiva Amorim.

O pretendente: CAIO DE MATOS CZESZAK, nacionalidade brasileiro, solteiro, cerve-
jeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Newton Czeszak e de Cássia Adriana de Matos Czeszak; A pre-
tendente: VERIDIANA FRANCO DE OLIVEIRA BARBOZA, nacionalidade brasileira, 
solteira, publicitária, nascida em São José dos Campos - SP, aos 11/06/1985, residente 
e domiciliada em Araras - SP, fi lha de José Matias Barboza Filho e de Ivone Franco de 
Oliveira Barboza.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BELLO ANTONIO, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, aposentado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 03/11/1963, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Antonio e de Nadir Bello Antonio; 
A pretendente: MIRIAN BRANDÃO LEITE, nacionalidade brasileira, divorciada, vende-
dora, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Leite Filho e de Isabel Brandão Leite.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
manutenção, nascido em América Dourada - BA, aos 28/06/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Francisco dos Santos e de Ivonete Maria 
dos Santos; A pretendente: ISABELA BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Itabuna - BA, aos 05/12/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonia Batista dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS DURVAL XAVIER, nacionalidade brasileiro, solteiro, profes-
sor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lourdes Maria Xavier; A pretendente: SAMANTA CORREIA 
LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 
03/10/1989, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Fernando Lima e de Debora Correia.

O pretendente: WESLEY HONORIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, frentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gedinario Almeida da Silva e de Maria Lucia Honorio; A pretendente: 
KAROLINE DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em São 
Paulo - SP, aos 20/09/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Salvador Daniel da Silva e de Angela Batista dos Santos Silva.

O pretendente: JOÃO MAICO SILVA TOMAZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em Senhor do Bonfi m - BA, aos 21/07/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Evangelista Tomaz e de Lindaura Almeida da 
Silva Tomaz; A pretendente: CAROLINE NUNES DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, banhista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/04/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evando Dias do Nascimento e de 
Rosivan Nunes dos Santos.

O pretendente: ISAIAS MENDES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contabilista, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Ribeiro Souza e de Francisca Maria Mendes 
Sousa; A pretendente: JOSINETE LIMA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Jequié - BA, aos 16/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joselito de Jesus Santos e de Merinalva Jesus de Lima Santos.

O pretendente: ITALO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, feirante, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Osmar Pereira Filho e de Albertina Lameu Costa Pereira; A pretendente: 
GABRIELA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 19/02/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesus Nilton Gomes de Paula e de Rosiane Silva 
Oliveira de Paula.

O pretendente: AYLTON SOARES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1974, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Irineu Pinto Pereira e de Emilia Soares Pereira; A pretendente: 
PRISCILA DE SANTANA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Souza de Oliveira e de Ivanildes Eduardo de Santana.

O pretendente: LAERCIO MARTINS FERREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
cabeleireiro, nascido em Quatiguá - PR, aos 29/06/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Martins Ferreira e de Eunice Candida Ferreira; A 
pretendente: ALINE NASCIMENTO BEZERRA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 16/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Miguel Bezerra e de Solange Eni do Nascimento.

O pretendente: DAVIS BATISTA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, controlador 
de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 28/04/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Pedro de Lima e de Magareth Batista Freire; A 
pretendente: TAINÁ SOUZA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 24/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edvaldo de Jesus Pereira e de Cleonice Aparecida de Souza Primo.

O pretendente: EDGAR FREITAS SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, monitor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Clovis Alves Sousa e de Geni Xavier de Freitas Sousa; A pretendente: 
MARAISA SENA BARBIERO, nacionalidade brasileira, divorciada, analista de sistemas, 
nascida em Diadema - SP, aos 29/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Flávio Barbiero e de Maria Sena de Oliveira.

O pretendente: CARLOS ALVES DE ASSIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir Ferreira de Assis e de Rosilda Severino 
Alves; A pretendente: SARA MAIA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarkting, nascida em São Luis - MA, aos 15/05/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Mendes Almeida e de Joselina Maia Almeida.

O pretendente: CARLOS SEBASTIÃO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/01/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Custodio de Souza e de Nair Correa de Souza; 
A pretendente: KESIA DONATO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 30/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Oscar da Silva e de Izanira Donato.

O pretendente: RONY DOS SANTOS ROMÃO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, saladeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Romão da Silva e de Marcia Conceição dos 
Santos Veloso; A pretendente: SHEILA DOS SANTOS LOPES, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 13/01/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Rodrigues Lopes e de Lila dos Santos.

O pretendente: RODRIGO REIS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Reis dos Santos e de Roselí Pires de Andrade San-
tos; A pretendente: ROSANGELA LOPES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
artesã, nascida em São Paulo - SP, aos 16/01/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Jovino da Silva e de Edileuza Ferreira Lopes da Silva.

O pretendente: EDEN EVANGELISTA DE REZENDE MACÊDO, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, microempresário, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1965, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Macêdo e de Joventina de 
Rezende Macêdo; A pretendente: ROSANGELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Cruz das Almas - BA, aos 03/03/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo da Conceição 
e de Antonia dos Santos Conceição.

O pretendente: MANOEL SOARES SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em Setubinha - MG, aos 08/08/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Soares de Sousa e de Alzira Pereira de Araujo; A pretendente: 
CARLAS SANTOS CORREIA, nacionalidade brasileira, solteira, camareira, nascida 
em Salvador - BA, aos 14/10/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Alberto Alves Correia e de Salvalina Henrique Santos.

O pretendente: CLESSIO DE MORAES NUNES MEIRELES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, editor de video, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1995, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaias Fideles de Meireles e de Rosana de 
Moraes Nunes Meireles; A pretendente: KIMBERLY ALCENIRA MENDES DE FREITAS 
GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Itabira - MG, 
aos 03/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deivani 
Gonçalves e de Wanderleia Mendes de Freitas.

O pretendente: RICARDO GEORGIOS AGREVIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Georgios Vasilios Agrevis e de Maria Helena de 
Pinho Agrevis; A pretendente: FERNANDA FERNANDES ROCHA, nacionalidade bra-
silleira, solteira, cirurgiã dentista, nascida em Guarulhos - SP, aos 14/12/1985, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alvaro da Silva Rocha e de 
Maria do Rosario Fernandes Nogueira Rocha.

O pretendente: ROGÉRIO JERÔNIMO DE AMORIM, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Jerônimo de Amorim e de Adelina Maria da 
Luz Neta de Amorim; A pretendente: SUENI APARECIDA KLEIN, nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 21/06/1999, residente e domiciliada  
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sandra Aparecida Klein.

O pretendente: VINICIUS CASTELÃO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Rodrigues e de Claudia Castelão Rodrigues; 
A pretendente: ANDRESSA HELENA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 21/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Eloisa Helena Silva.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO ZAMPOLLI, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de efetividade, nascido em São Paulo - SP, aos 05/09/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Zampolli e de Maria Aparecida 
da Rocha Zampolli; A pretendente: PATRICIA FEITOSA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, gerente de projetos, nascida em São Paulo - SP, aos 06/10/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nataniel Feitosa da Silva 
e de Neusa Maria Domingos da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE CASTRO SILVA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Silva Cruz e de Rosemeire Aparecida de Castro; 
A pretendente: BIANCA JESUINA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 07/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cesar Roberto de Oliveira e de Angela Jesuina de Castro.

O pretendente: ELVIS DOUGLAS OLIVEIRA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
açougueiro, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Euzemar Franco de Lima e de Antonia Niede Souza de Oliveira; A 
pretendente: BRUNA GARCIA REBELO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 13/08/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Olivier Rebelo e de Dulcineia Garcia.

O pretendente: LEANDRO GALDINO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
feirante, nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1986, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Galdino dos Santos e de Helena Avelino dos Santos; 
A pretendente: PAULA ALVES DA LUZ, nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Alves da Luz e de Dirce de Oliveira Luz.

O pretendente: ADALBERTO FERREIRA FEITOZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Boqueirão - PB, aos 27/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto de Paulo Almeida Feitoza e de Luzimar Ferreira Feitoza; 
A pretendente: PATRICIA SANTOS FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Serro - MG, aos 30/12/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Euclides Ferreira dos Santos e de Sonia Maria Fernandes Santos.

O pretendente: ÉRIK FERNANDES MENDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, designer, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/12/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Demicio Ribeiro Mendes e de Jomilda Pereira Fernandes; A pretenden-
te: SAMANTHA SILVA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
produção, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 10/02/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelso Silva da Conceição e de Paula Ribeiro da Silva.

O pretendente: CLAYTON TRISTÃO, nacionalidade brasileiro, divorciado, músico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Tristão e de Maria Rosa Tristão; A pretendente: SIMONE DA 
SILVA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 17/09/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Laurindo de Jesus Rodrigues e de Dulcinea Ramos da Silva.

O pretendente: MARCOS BRESSER PEREIRA EPPERLEIN, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, arquiteto, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Moojen Epperlein e de Mônica Motta 
Bresser Pereira Epperlein; A pretendente: LUISA MARIA OKRETIC GARBARINO, 
nacionalidade brasileira, solteira, arquiteta, nascida em São Paulo - SP, aos 22/04/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Garbarino e de 
Caroline Anne Marie Okretic Garbarino.

O pretendente: AIRTON DANIEL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, 
nascido em Kaloré - PR, aos 19/05/1965, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sebastião Gabriel da Silva e de Targina Gomes da Silva; A pretendente: 
ROSEMEIRE VENANCIO ROMANI, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 11/10/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudinet Romani e de Diva Venancio Romani.

O pretendente: ARMANDO CARDOSO BARBOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de governança hospitalar, nascido em São Paulo - SP, aos 26/12/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Pereira Barbosa e de Maria 
de Belem Alves Cardoso Barbosa; A pretendente: ANTONIA DE CASSIA DOS SAN-
TOS COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, nascida em 
Amargosa - BA, aos 13/06/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Floripes dos Santos Costa.

O pretendente: MARLESON MIGUEL GALDINO BARBOSA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maciel Vitorino Barbosa e de Roseli Luiza Galdino da 
Silva; A pretendente: CAROLINE DA CRUZ AGUIAR, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 07/08/1996, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Aguiar e de Maria Dalva da Cruz.

O pretendente: JOÃO CARLOS PEREIRA SANTOS LEAL, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, jardineiro, nascido em Teófi lo Otoni - MG, aos 07/10/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Santos Leal e de Suely Pereira Gonçalves; 
A pretendente: EVELYN MILENA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 01/05/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson Pereira da Silva e de Joselia Estelita da Silva.

O pretendente: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
executivo de vendas, nascido em Guarulhos - SP, aos 22/06/1983, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Luiz da Silva e de Djanira Oliveira da 
Silva; A pretendente: CRISTIANE DE SOUZA ALVES, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Catu - BA, aos 15/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Alves e de Nivalda Francisca de Souza Alves.

O pretendente: ELÇON DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em Iramaia - BA, aos 25/11/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Helio Estrela de Lima e de Arminda da Silva Lima; A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em 
Baraúnas - BA, aos 31/07/1956, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Domingos Gonçalves de Souza e de Perolina Rita de Souza.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Mombaça - CE, aos 22/10/1991, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Pinheiro dos Santos e de Maria da Glória Romão de 
Oliveira; A pretendente: JOSIANA DOS SANTOS ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cozinheira, nascida em Olindina - BA, aos 10/10/1984, residente e domiciliada e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Rocha e de Josefa Alves dos Santos.

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

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão psicólogo, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/04/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Henrique de Almeida e de Marília dos Santos 
Almeida. A pretendente: TALITA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão analista de sis-
temas, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wilson Francisco de Paula e de Irene Nair de Lourdes de Paula.

O pretendente: GEORGE DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Ibotirama, BA, no dia (03/07/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Soares Barbosa e de Mariene Coimbra dos 
Santos Barbosa. A pretendente: MARIA ROSENILDA DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão faxineira, nascida em Caieiras, SP, no dia (04/12/1984), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Adelino Almeida e de Izabel Maria de Almeida.

O pretendente: PAULO MOTA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascido em Remanso, BA, no dia (04/02/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Pereira de Castro e de Maria de Jesus Mota Castro. A pretendente: 
ANDREIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão saladeira, nascida em Campo 
Alegre de Lourdes, BA, no dia (14/09/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Julio Pereira da Trindade e de Tereza da Silva Trindade.

O pretendente: MARCIEL FREITAS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Brumado, BA, no dia (01/05/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Silva Santana e de Celita Silva Freitas Santana. A 
pretendente: ROSILENE FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de faturamento, nascida em Brumado, BA, no dia (10/08/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elenilton Neves Silva e de Maria Santa Silva Freitas.

O pretendente: JOSÉ NILTON JESUS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Tremedal, BA, no dia (24/05/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Marinho Ferreira e de Maria Conceição de Jesus. A pretendente: 
CAMILA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (01/04/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vera Lucia Gomes da Silva.

O pretendente: JUAREZ FAGNER DE MATOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/08/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Ferreira da Silva e de Suely Aparecida de Matos Silva. 
A pretendente: FERNANDA QUEROZ DA SILVA ZOILO, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar administrativo III, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/03/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Zoilo e de Rosemary Queroz da Silva Yoyo Zoilo.

O pretendente: ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/02/1965), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Maria de Novaes Santos. A 
pretendente: ROSIMAR CARLOS ARANTES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Guaíra, SP, no dia (15/05/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Moacir Carlos Arantes e de Analia Bofi  Arantes.

O pretendente: WILLTION GUTEMBERG DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/04/1967), residente e domiciliado 
em Francisco Morato, SP, fi lho de Antonio Raimundo dos Santos e de Edith Mariana da 
Silva. A pretendente: APARECIDA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/08/1970), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aparecida Celina de Jesus.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (29/11/1982), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Pereira da Silva e de Eva Santos 
da Silva. A pretendente: BIANCA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Souza Rocha.

O pretendente: LUCIANO DA GRAÇA GABRIEL, estado civil divorciado, profi ssão enfer-
meiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/04/1976), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Gabriel e de Maria da Graça Gabriel. A pretendente: 
CLAUDIA FERREIRA SALVADOR, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida 
nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (12/09/1977), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Salvador e de Maria Ferreira Salvador.

O pretendente: MANOEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em Dois Riachos, AL, no dia (08/11/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Pereira da Silva e de Creuza Paulo da 
Silva. A pretendente: ROSÂNGELA SANTOS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
fi scal de caixa, nascida em Dois Riachos, AL, no dia (20/11/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Julio de Lima e de Quiteria Santos de Lima.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão separador de 
congelados, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/02/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ivanildo dos Santos e de Maria Rosa de Oliveira 
dos Santos. A pretendente: DANIELLY ALVES DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Bom Conselho, PE, no dia (29/10/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cicero Ferreira de Brito e de Genilza dos Santos Alves.

O pretendente: WELTON CESAR RODRIGUES DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Francisco, MG, no dia (04/11/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noé Luiz de Menezes e de Valentina Rodrigues de 
Menezes. A pretendente: SILVIA APARECIDA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Santa Cecília do Pavão, PR, no dia (09/01/1970), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourenço Alves de Moraes e de Maria Aparecida Moraes.

O pretendente: LUIZ SANTANA DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Salgueiro, PE, no dia (29/05/1955), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Santana de Andrade e de Maria Ursulina da Conceição. A 
pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Recife, PE, no dia (16/11/1956), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Terezinha Gomes da Silva.

O pretendente: PAULO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/05/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joas Ferreira da Silva e de Vania Domingas dos Santos. A 
pretendente: THABATA BRAGA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão jovem 
aprendiz, nascida em Várzea Paulista, SP, no dia (02/03/1999), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Pereira da Conceição e de Sandra Vilar Braga.

O pretendente: ALEF ALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Palmares, PE, no dia (25/02/1997), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Fernando Alves Ferreira e de Raquel Ferreira da Silva. A pretendente: MIRIAM 
DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (25/08/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Renaisio Ferreira de Souza e de Maria Aparecida Alexandre da Silva Souza.

O pretendente: VIRGÍLIO TÓRRES DE MÉLO NETO, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em Aroeiras, PB, no dia (01/04/1974), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz de Souza e de Francisca Tórres de Souza. A pretendente: 
MARIA DAS DORES AZEVEDO SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Quixabeira, BA, no dia (23/03/1972), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Bonfi m de Sousa e de Joselita Bonfi m de Azevedo.

O pretendente: HENRIQUE FRANCISCO NERI PEREIRA RUIZ, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de galvanoplastia, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (20/09/1988), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ruz Ruiz e de 
Ana Rosa Neri Pereira. A pretendente: MARCELA PARETTI PORTELA CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 
(19/09/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
Portela Carvalho e de Mercia Paretti Carvalho.

O pretendente: JOSIVAN FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão apontador, 
nascido em Tabira, PE, no dia (25/09/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Inacio José da Silva e de Damiana Ferreira Silva. A pretendente: 
EVELYN DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (04/11/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauricio dos Santos e de Sonia Aparecida Brussolo dos Santos.

O pretendente: KELVIN MURILO DE MELO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de fi scalização, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/02/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Murilo Xavier de Araujo e de Josirene Bispo de Melo Araujo. 
A pretendente: TATIANE FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (05/11/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ferreira de Brito e de Francisca Maria de Araujo.

Citação  Prazo 20 dias  Proc. 0139631-38.2009.8.26.0100. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz,
Juiz de Direito da 34ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Camila Soares, Rua José de Oliveira,
Nº 65, Jardim Orlandim, Cep: 09632-120, São Bernardo do Campo – SP que União Social Camiliana
lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.461,04, 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.                                                                           (15 e 16)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0184963-57.2011.8.26.0100. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues
Cruz, Juiz de Direito da 34º VC do Foro da Capital SP, Faz Saber a Erivaldo Vaz De Oliveira, RG
21.647.943, CPF/MF Nº110.451.528-89, que nos autos da ação de Sumário, requerida  por Momentum
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 14.229,33, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 25 da Quadra FZ,
Empreendimento Ninho Verde I. 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. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em
caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 16 de maio de 2017.                                                                                                     (15 e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1122722-88.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 26ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria José Barbosa de Oliveira, CPF 682.614.208-25, RG
4.681.280-5, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário Prestação de Serviços, por
parte de Momentum Empreendimen tos Imobiliários Ltda, para recebimento do valor de R$ 2.205,18.
referente a taxa de conservação e melhoramentos do lote 12, da Quadra BK, do Loteamento Terras de
Santa Cristina II, pois as deixou de pagar. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada 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 SP, aos 29 de junho de 2017.                                                                                        (15  e 16)


