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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) 

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)
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QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017

PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO
Empresa oferece aos funcionários um plano de saúde e desconta 
50% do valor na folha, nem todos aceitaram. Devemos arcar com as 
despesas médicas, em caso de acidente, para os que não aceitaram? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O CONTRATO DE APRENDIZ TERMINA PODEMOS RECON-
TRATÁ-LO NOVAMENTE EM OUTRA FUNÇÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém,  entendemos 
que para que novo contrato de aprendizagem com o mesmo aprendiz 
possa ser feito, em outra atividade, deverá a empresa aguardar, no 
mínimo, 6 (seis) meses, conforme art.452 da CLT.

GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA NA CONTRATAÇÃO
Funcionário foi demitido dentro do período de experiência, entre-
tanto a empresa recebeu e-mail, questionando o motivo e enviou 
um áudio gravado pelo celular contendo a entrevista que realizou 
dentro da empresa, sem autorização e conhecimento, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DO ADIANTAMENTO MENSAL
Qual o limite para concessão do adiantamento mensal para o funcio-
nário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIU A EMPREGADA DOMÉSTICA SEM JUSTA CAUSA E PRETENDE 
RECONTRATÁ-LA, QUAL O PRAZO MÍNIMO PARA A READMISSÃO?

Informamos que nos casos de demissão sem justa causa, deverá 
o empregador deixar transcorrer um prazo de 90 (noventa) dias 
para a recontratação do empregado, para que essa demissão 
não seja considerada fictícia com o único propósito de fraudar 
para facilitar o levantamento dos depósitos da conta vinculada 
do trabalhador no FGTS bem habilitação no seguro-desemprego.
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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1115099-07.2014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira Jorge,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rodrigo Santos Silva, Brasileiro, Solteira, RG 2880 4903-2, CPF
226.221.458-10, 33, CEP 06023-901, Osasco - SP, que Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 2.354,76, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado o
representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque 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. Dado e passado nesta cidade de
Embu das Artes, aos 31/08/2017.                                                                                                   (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003136-57.2015.8.26. 0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eucilvio Alves Brasileiro, RG 5.691.192, CPF/MF Nº 572.653.568-53,
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$ 4.331,64, referente ás
despesas da taxa de conservação do lote 13 da Quadra IM, Loteamento Ninho Verde II. Estando o réu,
em lugar ignorado, foi deferido 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. SP, aos 10/08/2017.                 (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057170-19.2014.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mayara Ferreira Dos Santos, RG: 27.585.185-0
e CPF: 343.136.348-27 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.107,55 (em 01/12/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.    (05 e 06)

Processo: 1045505-06.2014.8.26.0002/01 - Cumprimento de Sentença. Exeqüente: INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO. Executado: VILMA MARIA DOS SANTOS
OLIVEIRA. Vistos. Nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV, do CPC, o réu será intimado para cumprir
a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.
Proceda-se a intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. O advogado nomeado como curador
continuará responsável pela defesa do executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos
do convênio Defensoria-OAB. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital,
servirá a presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) VILMA
MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 259.369.898-52, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pague(m) o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 4.090,97,
atualizado até junho de 2017), acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do
artigo 257 do CPC, sendo desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única
significará publicidade no Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas
no art.2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada. Int. São
Paulo, 26 de julho de 2017. Cláudia Longobardi Campana  Juiz(a) de Direito.

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040140-
77.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS 
ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, CPF 721.331.805-59 que GIVALDO VELOSO DOS SANTOS - 
EPP ajuizou-lhe uma ação de Obrigação de Fazer, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$3.627,09 (atualizado até 
28/02/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o 
executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

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 - 

O pretendente: JUSCELINO DE JESUS SANTOS,
porteiro, nascido em Itagibá - BA, no dia (19/05/1981), residente e domiciliado neste 

pretendente: MARIA CRISTINA LIMA DA CRUZ,
diarista, nascida em São José do Belmonte, PE, no dia (13/09/1980), residente e domi-

da Conceição Lima da Cruz.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Alpha Saneamento Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 20.917.766/0001-42 - NIRE 3530046911-9
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 05.08.2017

Data, Hora, Local: 05.08.2017, às 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de do capital social. Deliberações Aprovadas: (i) Proposta de redução do capital social no montante de R$3.982.700,00, 
tendo em vista este ser julgado excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, passando de R$8.995.700,00 para 
R$5.013.000,00, após cumpridas as formalidades legais; (ii) Proposta de cancelamento de 3.982.700 quotas sociais, no valor no-
minal unitário de R$ 1,00 cada quota, representativas do capital social, na proporção da participação societária detida pelos só-
cios no capital social; (iii) Após o cumprimento das formalidades legais conforme estabelecido no Artigo 1.084, §1º, do Código 
Civil, sem nenhuma manifestação impeditiva no prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente Ata de Reunião 
de Sócios e, tendo em vista o cancelamento de 3.982.700 quotas sociais, no valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, repre-
sentativas do capital social da Sociedade nos termos do item “(ii)” acima, a Sociedade, a título de pagamento de haveres, res-
tituirá aos sócios, o montante de R$3.982.700,00 proporcionalmente à participação de cada sócio no capital social, em moeda 
corrente nacional. (iv) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Sociedade, atualmente de R$8.995.700,00, dividi-
do em 8.995.700 quotas no valor nominal de R$1,00 cada uma, passará a ser de R$5.013.000,00, dividido em 5.013.000 quo-
tas sociais, com valor nominal unitário de R$ 1,00 cada quota, razão pela qual a Cláusula Quinta do Contrato Social passará a 
vigorar: 

Alphaville Urbanismo S.A. Al-
phaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” (v) Autorizaram a administração a executar todas as medidas necessárias à 
consecução das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.08.2017. Sócias: Alphaville Urbanismo 
S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva.

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1032691-25.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Zeni Luiza Barbosa de Oliveira, CPF 013.577.148-07, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese:
requer o pagamento da quantia de R$ 5.481,18 (em 01/06/2015), referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais relativos ao curso de Enfermagem, firmado entre as partes e não foi cumprido.
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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando
isento de custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. 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. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2017.                                                                            (05 e 06)

O astro, vítima de um cân-
cer pancreático, ainda 
continua sendo uma 

lenda da música. Pavarotti nas-
ceu em 1935, em Modena, e sua 
carreira como tenor começou 
em 1961, na Itália. Seus pri-
meiros passos na música foram 
aos 9 anos de idade, quando 
começou a cantar com o pai em 
um pequeno coral local, mas 
seu verdadeiro sonho era ser 
goleiro profissional de futebol.

Em 1954, abandonou a ideia 
de virar atleta e seguiu a carreira 
de professor para se dedicar à 
música. No ano seguinte, em 
sua primeira apresentação com 
sucesso pelo Corale Rossini, des-
pertou seu interesse pelo ramo, 
iniciando, daí, a trajetória de 
uma lenda. O tenor começou a se 
apresentar em pequenas casas 
de óperas, mas suas primeiras 
apresentações não o levaram ao 
estrelato que alcançaria depois. 
Seu sucesso começou a partir de 
uma performance em Londres, 
no Royal Opera House, em 1966, 
onde passou a ser conhecido 
como o “Rei dos Dós”.

Em Nova York, no dia 17 de 
fevereiro de 1972, ele levou o 
público ao delírio ao alcançar 
nove dós em “Pour mon âme”. 
A fama mundial veio nos anos 
90, quando Pavarotti cantou 
“Nessun Doma”, de Giacomo 
Puccini, sendo a música tema da 
Copa do Mundo de 1990, na Itália. 
No mesmo evento, o trio “Os Três 
Tenores”, formado por Pavarotti, 
Plácido Domingo e José Carreras, 
apresentou-se no encerramento 
do Mundial, em Roma.

Ao longo da carreira, Pava-
rotti também produziu muitos 
concertos a céu aberto, alguns 

Pavarotti será homenageado com 

álbuns nos 10 anos de morte.

Morte de tenor italiano 
Luciano Pavarotti 
completa 10 anos

A Itália relembra os 10 anos da morte do tenor 
Luciano Pavarotti, em 6 de setembro de 2007
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MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 12.586.596/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
ATIVO   NE   30/06/17   30/06/16
CIRCULANTE      11.656      15.302
Disponibilidades 3.g  10.700  8.674
Outros Créditos 5.          937        6.616
Carteira de câmbio 418 5.679
Rendas a receber 103 151
Negociação e intermediação de valores - 40
Diversos 416 746

Outros Valores e Bens            19            12
Despesas antecipadas 19 12

NAO CIRCULANTE           669           685
Realizável a Longo Prazo            11            21
Outros Créditos 9.            11            21
Diversos 11 21

Imobilizado de Uso 3.d          647          649
Outras imobilizações de uso 1.190 1.034
(Depreciações acumuladas) (543) (385)

Intangível 3.d            11            15
Ativos Intangíveis 19 19
(Amortização acumulada)             (8)            (4)

TOTAL DO ATIVO       12.325      15.987

PASSIVO   NE   30/06/17   30/06/16
CIRCULANTE        7.949      11.616
Relações Interdependencias 6.        1.584               -

Recursos em trânsito de terceiros  1.584 -
Outras Obrigações 5.        6.365      11.616

Carteira de câmbio  420  6.795
Sociais e estatutárias  255 -
Fiscais e previdenciárias  546  612
Diversas  5.144  4.209

NÃO CIRCULANTE              6           121
Exigível a Longo Prazo              6           121
Outras Obrigações 9.              6          121

Diversas 6    121
PATRIMÔNIO LÍQUIDO        4.370        4.250
Capital: 7.        4.532        4.532

De Domiciliados no país  4.532  4.532
(Prejuízos acumulados)          (162)          (282)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      12.325      15.987

Demonstração dos Resultados 1º Sem./17 1º Sem./16
Receitas de Intermediação Financeira       13.394       11.381

Resultado com instrumentos financ. derivatrivos 6 48
Resultado de operações de câmbio 13.388 11.333

Despesas da intermediação financeira               5               2
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa 5 2

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 13.399 11.383
Outras Receitas/Despesas Operacionais       (13.237)      (10.630)

Receitas de prestação de serviços 1.236 1.146
Despesas de pessoal (5.081) (4.587)
Outras despesas administrativas (8.584) (6.518)
Despesas tributárias (825) (694)
Outras receitas operacionais 73 41
Outras despesas operacionais (56) (18)

Resultado Operacional 162 753
Resultado antes da Tribut. s/ o Lucro e Partic. 162 753
Imposto de Renda e Contribuição Social (75) (309)

Provisão para Imposto de Renda (36) (164)
Provisão para Contribuição Social (39) (145)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre 87 444
Nº de Cotas.....................................: 4.531.600 4.531.600
Lucro/(Prejuízo) por Cota ..............R$ 0,02 0,10
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício             87           444
Resultado Abrangente Total 87 444

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucro/Prej.

EVENTOS                               .  Realizado Acumulados         Total
Saldos início semestre em 01/01/17  4.532 (249) 4.283
Lucro líquido (prejuízo) do semestre               -              87            87
Saldos fim semestre em 30/06/17         4.532            (162)        4.370
Mutações do semestre:                -               87            87
Saldos início semestre em 01/01/16 4.532 (726) 3.806
Aumento de capital 282 - 282
Lucro líquido (prejuízo) do semestre               -             444           444
Saldos fim semestre em 30/06/16         4.532            (282)        4.250
Mutações do semestre:                -             444           444

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem./17 1º Sem./16
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 87 444
Depreciações e amortizações 82 74
Provisão de impostos no resultado             75           309

          244           827
Variação de Ativos e Obrigações          (710)        2.419
(Aumento) redução de outros créditos (481) (3.873)
(Aumento) redução de outros valores e bens 93 119
Aumento (redução) de relações interdependencias (570) -
Aumento (redução) em outras obrigações           248         6.173
Caixa líquido proveniente das ativid. operac.          (466)         3.246
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:  Imobilizado de uso (32) (84)
Caixa líquido usado nas ativid. de investimento (32) (84)
Aumento líquido de caixa e equival. de caixa          (498)         3.162
Caixa e equival. de caixa início semestre/exerc. 11.198 5.512
Caixa e equival. de caixa no fim semestre/exerc. 10.700 8.674

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 30 de junho de 2017 e 2016 (Valores em R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A Multimoney Corretora de Câmbio Ltda, constitu-
ída em 17 de setembro de 2010, iniciou suas atividades em 17 de setembro
de 2010 e vem operando regularmente no mercado financeiro. Tem por objeto
social exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de
operações no mercado de câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas
informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31
de julho de 2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. Os resultados das operações de compra e venda de títu-
los e valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das
operações. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência. b) Estimativas contábeis. As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Corretora,
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvido-
sa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos contin-
gentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determi-
nados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimati-
vas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
"para negociação" são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria "disponíveis para venda"
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria "man-
tidos até o vencimento" são contabilizados pelo custo de aquisição, acres-
cido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos tí-
tulos classificados na categoria "para negociação" são contabilizados em
contrapartida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor
de mercado dos títulos classificados na categoria "disponíveis para venda"
são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do perío-
do. d) Imobilizado de Uso e Intangível. Imobilizado de Uso: São registrados
pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens, sendo de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Sis-
temas de Transporte" e de 10% a.a. para as demais contas. Intangível: São
registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade.
São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e
amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20%
a.a. e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A provisão
para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,

acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no
ano. A provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota
de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em
21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Institui-
ções Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01 de setembro
de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015. f) Contingên-
cias. Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas. Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 30/06/2017 30/06/2016
Disponibilidades       10.700         8.674

Caixa 1.285 1.735
Depósitos Bancários 6.263 3.162
Disponibilidades em moedas estrangeiras 3.152 3.777

Total Caixa e equivalentes de caixa 10.700 8.674
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 30/06/2017 e 2016 não haviam valores aplicados em títulos e valores
mobiliários. b) Em 30/06/2017 e 2016 não havia operações com instrumentos
financeiros derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes.
Ativo Circulante 30/06/2017 30/06/2016
Outros créditos

Carteira de câmbio           418         5.679
Câmbio comprado a liquidar - 2.162
Direito sobre vendas de câmbio 418 4.974
Operações de câmbio de liquidação pronta - (1.457)

Rendas a receber           103           151
Comissões e corretagens a receber 18 -
Corretagem de câmbio a receber 59 151
Serviços prestados a receber 26 -

Negociação e intermediação de valores               -             40
Operações c/ ativos financeiros e mercadorias - 40

Diversos           416           746
Adiantamentos e antecipações salariais 35 14
Adiantamentos por conta de imobilização 2 29
Depósitos para compra valores e bens 68 282
Pagamentos a ressarcir 23 12
Impostos e contribuições a compensar 28 17
Devedores diversos - País 260 392

Passivo Circulante
Outras obrigações

Carteira de câmbio           420         6.795
Câmbio vendido a liquidar 418 4.926
Obrigação por compras de câmbio - 2.169
Adiantamento s/contratos de câmbio - (391)
Obrigação vendas realizadas-Tx flutuantes 2 91

Sociais e Estatutarias           255               -
Dividendos e Bonificações a pagar 255 -

Fiscais e previdenciárias           546           612
Impostos e contribuições sobre lucros - 21
Impostos e contribuições a recolher 546 591

Diversas         5.144         4.209
Obrig. p/ aquis. de bens e direito 6 40
Provisão para pagamentos a efetuar 1.280 1.026
Credores diversos -país 3.858 3.143

6. Relações Interdependencias. Em 30/06/2017 refere-se a ordens de paga-
mento a cumprir em moedas estrangeiras no montante de R$ 1.584. 7. Capi-
tal Social. O capital social de R$ 4.532 está representado por 4.531,600

cotas, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionistas domici-
liados no país. 8. Juros de Capital Próprio. Nos semestres encerrados em
30/06/2017 e 2016 não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme
faculta o art. 9º da Lei 9249/95. 9. Contingências. Os processos judiciais em
curso, cuja expectativa de perda foi considerada provável pelos assesso-
res jurídicos, foram objeto de constituição da provisão para contingências,
o saldo das provisões constituídas e os respect. depósitos judiciais foram:

Depósito Depósito
Saldo judicial Saldo judicial

contingências      (ativo) contingências      (ativo)
            2017        2017             2016        2016

Passivos trabalhistas - - 117 17
Outros Passivos                  6             6                  4             4
TOTAL                  6             6               121           21
9.1. Natureza das contingências. A Corretora é parte envolvida em proces-
sos em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera ad-
ministrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas
por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes
desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, ampa-
rada pela opinião de seus consultores legais externos. 10. Gerenciamento
da Estrutura de Capital. Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/
06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da institui-
ção de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 11. Risco Operacional. Foram desen-
volvidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que al-
cançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco
operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de in-
formações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o proces-
so de divulgação das informações. 12. Risco de Mercado. O gerenciamento
de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administra-
tiva que mantêm independência com relação à mesa de operações. A Insti-
tuição encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464
que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 13. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se
em funcionamento, desde 18/02/2011, e a sua estrutura atende às disposi-
ções estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23/07/2015.

EDUARDO PAUL CUNHA - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Contábeis

Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Multimoney Correto-
ra de Câmbio Ltda. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial
em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Multimoney Cor-
retora de Câmbio Ltda. em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opi-
nião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos in-
dependentes em relação à "Instituição", de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropri-
ada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valo-
res correspondentes ao exercício anterior. As demonstrações contábeis
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2016 apresentados para fins
de comparação foram anteriormente por nos auditados cujo relatório contin-
ha ressalva quanto a rubrica Caixa - Reais apresentava um saldo de R$
1.766 mil relativos às disponibilidades da Matriz e das Lojas no total de 24
(vinte e quatro), cujo montante acima cotejado com os respectivos Termos
de Conferencia de Caixa apresentou uma diferença de R$ 354 mil. O saldo
de R$ 263 mil da conta "Credores Diversos Pais - Valores a Classificar -
Cambio" encontrava-se em processo de conciliação pela tesouraria da admi-
nistração. Outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor. A administração da "Instituição" é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o

Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.  Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis 'as "Instituição" autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a "Instituição" ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Os responsáveis pela governança da "Instituição" são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da "Instituição"; - Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da "Instituição". Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a "Ins-
tituição" a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.
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sendo inclusive televisionados. 
Em uma apresentação no ano de 
1993, no Central Park, o italiano 
cantou para mais de 500 mil 
pessoas. No mesmo ano, na Torre 
Eiffel, mais de 300 mil pessoas 
assistiram a sua performance. 
Pavarotti entrou para o Guinness 
Book, o livro dos recordes, duas 
vezes. Uma em 2004, por ter sido 
o cantor de ópera a ser chamado 
mais vezes ao palco (165 vezes). 
A outra por ter gravado o álbum 
de música erudita mais vendido 
na história.

Sua última apresentação 
pública foi em 2006, durante 
a abertura das Olimpíadas de 
Turim. No entanto, foi revelado 
em suas memórias, em 2008, 
que a performance fora gravada 
semanas antes, e tudo não pas-
sara de uma encenação, devido 
ao fraco estado de saúde do te-
nor. Pavarotti foi diagnosticado 
com câncer no pâncreas e lutou 
contra a doença para retomar a 
sua turnê. Porém, o tenor não 
resistiu e morreu no dia 6 de 
setembro de 2007, aos 71 anos, 
em sua casa na cidade Modena.

Pavarotti se apresentou no 
Brasil sete vezes. A primeira foi 
em 1979, no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. A última foi 
em 2000, no estádio do Morum-
bi, em São Paulo (ANSA).


