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“Esta juventude está estragada até o fundo do coração. 

Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão a 

juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz 

de manter nossa cultura.”

 “Não tenho mais nenhuma esperança no futuro 

deste país, se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, 

porque essa juventude é insuportável, desenfreada, 

simplesmente horrível.”

O JOVEM: CONCEITO E PRECONCEITO
Michaelis define jovem como quem “está nos primeiros tempos 

de existência. Que tem a graça e o vigor da juventude.”

Alertavam os latinos, com razão: “omnia definitio periculosa 

est”. Quer pela dificuldade de se enunciar os contornos precisos de 
alguma coisa quer, quiçá, porque definição lembra definitivo, o 
que representa sério problema num mundo em constante mudança. 
Paralela à definição, a conceituação é mais livre: considera jovem 
não apenas quem está “nos primeiros tempos de existência”, 
mas flexibiliza-se para ir além dos trinta anos... Nos anos 60 — época 
da “juventude rebelde” — celebrizou-se a frase: “não confie em 

ninguém com mais de trinta”...
Pode-se aceitar, portanto, o conceito de que é jovem — em princípio 

— quem se acha ao redor dos trinta anos, embora afirme Douglas Mac 
Arthur que “a juventude é um estado de espírito”!

Já o preconceito aparece nas frases da abertura, que mostram que 
os jovens são frequente alvo de críticas quanto a seu modo de agir e 
viver. Críticas bem atuais, não? NÃO MESMO! Eis, respectivamente, 
suas fontes: um vaso de argila das ruínas da Babilônia, de mais ou menos 
4.900 anos e as lamúrias do poeta Hesíodo, há aproximadamente 
4.000 anos!

Na verdade, a juventude foi capaz de manter a cultura, não 
comprometeu o futuro do mundo nem se tornou pior. Ao contrário, 
melhorou. E muito. Hoje há cada vez mais — e cada vez mais cedo — 
jovens brilhando nas mais diversas áreas sociais, políticas, profissionais 
e acadêmicas!

O FATOR EDUCAÇÃO
“Educar é dar à alma e ao corpo toda a perfeição e a beleza de 

que são susceptíveis. ” (Platão, 429 – 347 a.C.)

“A base de todo estado é a educação de sua juventude” 

(Diógenes, 413 – 323 a.C.)

Desde os primórdios, sabe-se da indispensabilidade da Educação 
— com E maiúsculo — para a prosperidade social e econômica de 
um povo. Alertava Pitágoras (c. 570 – 496 a. C.): “Se educarmos a 

criança, não precisaremos preocupar-nos com o adulto”. No 
século XVIII, Kant (1724 – 1804) reitera: “A educação tem por fim 

desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele 

seja capaz. ”

Filosofia à parte, a história contemporânea mostra-nos um país 
destruído física, política, social e economicamente na Segunda Guerra 
Mundial, figurando, apenas 60 anos depois, entre as primeiras potências 
do mundo: o Japão! Seu segredo? Priorizou a EDUCAÇÃO. Dignificou 
o PROFESSOR e QUALIFICOU O ENSINO. O mesmo fez a Coréia e, 
em 30 anos, superou o Brasil e muitos outros países!

O tema fecha aqui. Tem, o Brasil, jovens extraordinários em 
quantidade e qualidade. A educação, porém, deixa a desejar! 

Sem valorização do Magistério 
e qualificação da Escola, tudo 
se torna inócuo, pois sem este 
segundo fator, não há falar em 
binômio!

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

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

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

Serviço: Livro “Mostrando a Língua”. 
Editora JBO. 163 páginas. Preço 
de capa: R$ 40,00. Valor especial 
de promoção: R$ 30,00. Pedidos 
exclusivamente pelo site www.
jboliveira.com.br
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Qual o tratamento fiscal para a distribuição de lucros nas sociedades 
de profissionais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PODEM SER COMPENSADAS DO AVISO PRÉVIO AS HORAS DO 
BANCO DE HORAS?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que em se tratando de aviso prévio trabalhado que não tenha sido 
feita a opção da redução das duas horas diárias, e sim dos 7 (sete) dias 
corridos, as horas do banco de horas poderão ser compensadas durante 
o aviso prévio, salvo previsão em contrário no acordo do banco de horas.

OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão, a empresa determinou cumprir aviso pré-
vio, mas arrumou outro emprego, podemos efetuar o desconto do aviso, 
qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MULTA POR FALTA DO CAT
Qual o prazo para emissão da CAT e sua obrigatoriedade, uma vez que o 
funcionário informou a empresa posteriormente? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIO QUE PRETENDE PAGAR O INSS ENQUANTO NÃO 
CONSEGUE UM EMPREGO PERDE O SEGURO DESEMPREGO?

Esclarecemos que durante o recebimento do seguro desemprego 
poderá a pessoa contribuir na qualidade de segurado facultativo 
perante a Previdência Social sem perder o seguro desemprego. 
Base Legal – Art.60 do Decreto nº3.048/99.

CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO HORISTA
Como proceder com a legislação e o contrato do funcionário horista? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® SETEMBRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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15ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075721-78.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré ALG 
SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, Rua Serra de Botucatu, 510, apto 6, Vila Gomes Cardim - CEP 
03317-000, São Paulo-SP, CNPJ 01.726.557/0001-77, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de G & G AUTO POSTO LTDA, 
objetivando-se em síntese: que a presente ação seja julgada procedente para declarar a quebra de 
contrato firmado entre as partes decorrente do descumprimento de obrigações contratuais, com a 
declaração judicial de desconstituição do contrato, isentando a autora do pagamento de qualquer multa 
ou cláusula penal, com o reembolso e/ou compensação em favor da autora, e ainda, a condenação das 
requeridas ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a corré 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 úteis, 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 12 de abril de 2016. 

16ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 dias PROCESSO Nº 0030211-54.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luciana Maria de Souza, RG 
20410607, CPF/MF 130.005.988-55 que por este Juízo, Cooperativa de Professores e Auxiliares de 
Administração Escolar - Coopescola lhe ajuizou uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 21.272,68 (atualizado até 
06/04/2016). Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também advertida, 
independentemente de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
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 30 de agosto de 2017.  

4ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL 
Nº 0003556-84.2017.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia de Lima Menge, na forma da 
Lei etc., FAZ SABER aos réus Felipe Nascimento, CPF 222.886.748-90, e Miguel Angelo Castilho, 
CPF 129.250.918-06, que Instituto Presbiteriano Mackenzie, CNPJ 60.967.551/0001-50, ajuizou-
lhes Ação Monitória que, julgada procedente, condenou-os ao pagamento da quantia de R$ 
27.567,32 (maio de 2017) e ora encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de 
Sentença. Estando os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado ou apresentem bens a 
penhora, sob pena de, não o fazendo, ser ele acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 do Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens para garantia da 
execução. Fica a parte devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá início 
o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora e de nova intimação, oferecer 
impugnação. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que ser-lhes-á 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001764-
93.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL 
HENRIQUE LIBERATO CAPPARELLI, CPF 382.923.938-62 que, Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 8.115,42 (Out/2013), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes e não pago. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital 
para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou oponha embargos, 
ficando isento de custas, e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena de converter -se 
o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC), sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 
2017. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

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

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 13 de Junho de 2017
Data, Hora e Local: No dia 13/06/17, às 11:30h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de
Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Adalberto
Panzenboeck Dellape Baptista; Secretária-Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1)
Tendo em vista a manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resulta-
dos da Companhia deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016. Uma vez aprovados
pela Assembleia Geral, o montante de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no decorrer do
mês de junho de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 389.521/17-6 em 23/08/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006135-49.2016.8. 26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Juliana Morais Bicudo,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reginaldo Honorato RG Nº 21.486.993-3, CPF/MF Nº 189.756.778-
26 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 12.611,97 em Novembro de 2016, que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena
de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC). 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 13 de julho de 2017.                    (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011156-25.2015.8. 26.0007/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Fernanda Batista Dos Santos RG: 38.807.530-2, CPF/MF Nº
337.221.408-03, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por União Social
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 15.508,82, 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),
ou apresente eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do
C.P.C.). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 17 de julho de 2017.                                                                                          (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1001961-08.2015.8.26. 0624 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Rubens Petersen Neto, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Aristeu de Souza Calixtro, Escola, 556, Centro - CEP 18132-000, Apiai-SP, CPF
091.701.558-44, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Indenização
por Dano Material, por parte de Rodovias Integradas do Oeste S.a. Spvias, alegando em síntese: No
dia 04/06/2013 o requerido se envolveu em acidente na Rodovia SP 258, Km 265, com outro veículo,
vindo a colidir contra patrimônio público administrado pela requerente, gerando diversos prejuízos à
mesma, no montante de R$ 4.264,68. Em diversas vezes a requerente tentou realizar acordo
amigável com o requerido para reparação dos danos, porém, todas infrutíferas. Posto isto, requer
seja julgada procedente a presente, condenando o requerido ao pagamento dos danos materiais no
valor acima descrito. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Tatui, aos 14 de agosto de 2017.                                                                        (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019323-43.2015.8. 26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 42ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anna Dalva Florentino Nagamitsu, Rua Agudos, 236, Rochdale -
CEP 06223-140, Osasco-SP, CPF 259.950.488-05, RG 33.246.988-8, Casada, Brasileiro, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
LTDA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 1.823,28 (03/03/2015) referente as despesas da taxa
de conservação e melhoramentos do lote 08 da quadra AE, loteamento thermas de Santa Bárbara II.
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 03 de julho de 2017.               (05 e 06)

O pretendente: EMERSON MARQUES DA SILVA,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 11/04/1988, 

Lourenço da Silva e de Doraci Marques Domingos da Silva. A pretendente: ALINE DOS 
SANTOS PANDOLFO,
Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliada no Jardim 

Santos Pandolfo.

O pretendente: ANTONIO RENATO CAMILO,
c, estado civil: divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 27/09/1972, 

A pretendente: MARCIA SOBCZAK, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/09/1982, residente 

O pretendente: MARCIO VINICIUS DA SILVA,
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1989, residente e 

Leite Alves da Silva. A pretendente: ALINE NASCIMENTO DE CARVALHO,

de Claudionor Moreira de Carvalho e de Marinalva Ferreira do Nascimento.

O pretendente: MARCOS MESSIAS DO NASCIMENTO,
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 

Messias do Nascimento e de Maria de Lourdes da Paixão Nascimento. A pretendente: 
CAMILA GUEDES FERREIRA,
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 17/03/1986, 

de Neuza Benicio Guedes.

O pretendente: FÁBIO ALÉO MEO,
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 23/11/1988, residente e 

Meo. A pretendente: ROSANGELA SANTOS MORAIS,
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1988, 

Morais e de Sebastiana Souza Freitas Morais.

O pretendente: ALVARO BOMBO, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 15/01/1972, residente e domiciliado na Vila 

pretendente: VERA CRISTINA DE LIMA,
civil: divorciada, naturalidade: em Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 01/10/1970, 

Vera Lúcia de Lima.

O pretendente: MARCIO YUDI BERTI INOKUCHI,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 20/06/1989, 

INGRID AMORIM DE MEIRELES, 

Ipiranga, SP, data-nascimento: 22/09/1987, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, 

Meireles.

O pretendente: GUSTAVO REAL AMORIM CARDOSO,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 

Amorim Cardoso e de Sonia Maria Real Amorim Cardoso. A pretendente: ANNA PAULA 
ANDRADE,
Blumenau, SP, data-nascimento: 08/07/1987, residente e domiciliada na Vila Califórnia, 

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA,
civil: solteiro, naturalidade: em Tupã, SP, data-nascimento: 28/07/1991, residente e 

dos Santos Silva. A pretendente: LUANA DE OLIVEIRA DE JESUS,
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-

Leonardo de Jesus e de Lucineia Maria de Oliveira.

O pretendente: PEDRO NAPOLEÃO FLAUZINO,
solteiro, naturalidade: em Pouso Alegre, MG, data-nascimento: 20/08/1965, residente 

Maria Amélia Flauzino. A pretendente: CLAUDIANE ANDRADE DE SOUZA,
perita contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 13/11/1991, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, 

O pretendente: IGOR BORGES HUK,
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 26/05/1998, residente 

NATALIA CASSIA KERTESZ,
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 11/09/1996, 

Kertesz e de Cecilia Alice Ferretti.

O pretendente: ROBERTSON APARECIDO CANDIDO DA SILVA,
de autos, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 15/02/1961, residente e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São 

MARIA 
JULIMAR DA CONCEIÇÃO,
em Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 29/09/1969, residente e domiciliada no 

O pretendente: ADRIANO LIMA DOS SANTOS,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1978, residente e domiciliado 

Santos. A pretendente: ARIADNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA,
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1978, 

e de Vera Lucia Pereira de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO VAGNER PIMENTEL MAGALHÃES,
de qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: em Tamboril, CE, data-nascimento: 

José Mardonio Alves Magalhães e de Tania Maria Pimentel Magalhães. A pretendente: 
AUDERI DE SOUZA SANTOS,
solteira, naturalidade: em Araripina, PE, data-nascimento: 09/02/1981, residente 

Santos e de Maria Lica de Sousa Santos.

O pretendente: JEFERSON MONTEIRO BASTOS,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 

Celso Lino Bastos e de Ivanilde Ferreira Monteiro Bastos. A pretendente: MAYARA 
SIERRA GAMA,
Capital, Cangaiba, SP, data-nascimento: 07/02/1990, residente e domiciliada no Jardim 

O pretendente: FABIO HENRIQUE BIANCO,
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1979, 

e de Anna Lucy Bianco. A pretendente: ANA FLAVIA WALDOWSKI LAURINDO, 

SP, data-nascimento: 12/03/1981, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 

O pretendente: RONIVAN DOS SANTOS SILVA,

Alves da Silva e de Rosália Maria da Silva. A pretendente: ALIANDRA ALVES DA 
SILVA,
BA, data-nascimento: 06/10/1984, residente e domiciliada no Parque Pereira, São 

O pretendente: GELIELI QUEIROZ CAJUI,
civil: viúvo, naturalidade: em Brotas de Macaubas, BA, data-nascimento: 06/08/1962, 

dos Santos e de Adelia Queiroz Cajui. A pretendente: CLEUSA MARIA DE SOUSA, 

Prudente, SP, data-nascimento: 14/08/1958, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, 

O pretendente: GIOVANI GOMES ROMUALDO,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente 

Lucia Gomes. A pretendente: MAYARA OLIVEIRA DE SOUZA,
de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-

Luiz Carlos de Souza e de Maria da Conceição Oliveira Filha.

O pretendente: WESCLEY TEIXEIRA CARVALHO,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Barueri, SP, data-nascimento: 15/02/1982, 

de Oliveira Carvalho Silva. A pretendente: CAMILLA WESENAUER,
de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 13/04/1982, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 

O pretendente: ROBÉRIO ALVES DOS SANTOS,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Xique-Xique, BA, data-nascimento: 03/02/1988, 

e de Apolinária Ferreira dos Santos. A pretendente: ÂNGELA CORREIA DE SOUZA, 

SP, data-nascimento: 01/04/1980, residente e domiciliada na Vila IVG, São Paulo, SP, 

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE SOTTO,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/03/1989, 

Olinda Lazarini Sotto. A pretendente: DENISE ROZZI,
solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 15/04/1988, residente e 

O pretendente: FERNANDA DE SENA,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1978, residente e domiciliado 

CAMILA 
RAQUEL LAINO DA COSTA,
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1989, residente e domiciliada na Vila Ema, São 

O pretendente: SIDNEY ALEXANDRE NORONHA,
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 30/05/1970, 

Noronha e de Djanira Noronha. A pretendente: IVONETE NUNES DA SILVA,
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-

O pretendente: RODRIGO HIDEKI AKAMINE,
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 25/05/1978, 

WILVA BARBOSA DE FARIAS,
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 

Pinheiro de Farias e de Vilma Barbosa Lima.

O pretendente: EDUARDO YOSHIAKI TSUTIYA,
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1966, residente e 

Tsutiya. A pretendente: CLAUDIA REGINA DA SILVA,
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 

Silva e de Maria José Higino da Silva.

O pretendente: WASHINGTON PEREIRA VELOSO,
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/03/1989, 

Veloso e de Maria Regina Pereira Veloso. A pretendente: DOMINIQUE MARTINS DE 
OLIVEIRA,
SP, data-nascimento: 31/12/1984, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, 

O pretendente: BRUNO CESAR NAPOLITANO EVANGELISTA,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1990, 

Neto e de Sueli Napolitano Marques Evangelista. A pretendente: LIDIANE TRINDADE 
VICENTIM,
Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliada em Mauá, SP, 

O pretendente: THIAGO ALVES,
Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, 

CAROLINE 
GRANADOS PEREIRA,
Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1991, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, 

O pretendente: ELIAS FERREIRA MARTINS,
divorciado, naturalidade: em Rio Pardo de Minas, MG, data-nascimento: 12/03/1967, 

Martins e de Brasilina Valois Martins. A pretendente: MARIZETE FERREIRA DA 
SILVA,
nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 

26º Subdistrito - Vila Prudente 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023930-
24.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ISRAEL JUSTINO DA SILVA, CPF. 226.275.448-96, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
5.067,12 (Nov/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isento de custas e honorários, em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, aos 31 de março de 2017. 


