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BOLSAS
O Ibovespa: +0,29% Pontos: 
82.956,04 Máxima de +0,84% 
: 83.409 pontos Mínima de 
-0,62% : 82.201 pontos Volu-
me: 12,31 bilhões Variação em 
2018: 8,58% Variação no mês: 
-3,67% Dow Jones: +0,01% Pon-
tos: 24.360,21 Nasdaq: +0,02% 
Pontos: 7.266,90 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,5680 Venda: R$ 3,5685 
Variação: +0,46% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,65 Venda: R$ 3,75 
Variação: +0,45% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,5782 Venda: R$ 
3,5788 Variação: +0,93% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,5300 
Venda: R$ 3,7200 Variação: 
+0,54% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,29% ao 
ano. - Capital de giro, 9,73% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.313,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,510 
Variação: +0,68%.

Cotação: R$ 3,5760 Variação: 
+0,46% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1864  Venda: US$ 1,1865  
Variação: -0,47% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2310 Venda: R$ 
4,2330 Variação: -0,02% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1800 Ven-
da: R$ 4,4030 Variação: estável.

Futuro: +0,77% Pontos: 83.585 
Máxima (pontos): 83.895 Míni-
ma (pontos): 82.580. Global 40 
Cotação: 794,652 centavos de 
dólar Variação: -1,34%.

“A água de boa 
qualidade é como 
a saúde ou a 
liberdade: só tem 
valor quando 
acaba”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

antecipação do pagamento 
dos dividendos na forma de 
juros sobre capital próprio 
(JCP) para ambas as classes 
de ações para o próximo dia 
25 (ABr).

O lucro líquido da Pe-
trobras cresceu 56,5% 
no primeiro trimestre, 

em relação a igual período do 
ano passado, atingindo R$ 
6,96 bilhões. O crescimento 
expressivo surge depois de 
quatro anos seguidos de pre-
juízos e de um processo de 
reestruturação e de redução 
do endividamento da com-
panhia, que teve início após 
as denúncias da Operação 
Lavo Jato.

Este é, segundo a estatal, o 
melhor resultado trimestral 
desde o início de 2013, quando 
a empresa havia lucrado R$ 
7,69 bilhões, e também termi-

Lucro da Petrobras cresce 
56,5% no 1º trimestre e 
atinge R$ 6,9 bilhões

nou o trimestre com resultados 
positivos em sua métrica de 
segurança. A principal expli-
cação para o aumento de 56% 
no lucro líquido do primeiro 
trimestre de 2018 é a elevação 
nas cotações internacionais do 
petróleo, que saíram de US$ 
53,8 na média do primeiro tri-
mestre de 2017 para US$ 66,8 
este ano.

Além disso, a mudança no 
preço internacional também 
permitiu que a Petrobras obti-
vesse margens mais elevadas 
nas exportações de petróleo 
e gás natural, assim como na 
venda de derivados. A empresa 
também teve ganhos com a alie-

nação de ativos de Lapa, Iara e 
Carcará no pré-sal da Bacia de 
Santos. “Este é um resultado 
certamente bastante positivo 
e que espelha não apenas o 
esforço que está sendo feito na 
empresa nos últimos tempos, e 
que acontece em todas as áreas, 
consolidando a recuperação”, 
disse o presidente da Petro-
bras, Pedro Parente

Para ele, no entanto, ainda 
há muito a ser feito. “Com 
este resultado, consolidamos 
a trajetória de recuperação da 
Petrobras. Nosso objetivo é 
chegar a dezembro com uma 
empresa com indicadores de 
segurança entre os melhores do 

Para a Petrobras, a principal explicação para o aumento de 56% no lucro líquido

é a elevação nas cotações internacionais do petróleo.

nosso setor, fi nanceiramente 
equilibrada e com sua reputa-
ção recuperada”.

Com o lucro líquido regis-
trado no primeiro trimestre de 
2018, a Petrobras irá remunerar 

todos os seus acionistas com 
R$ 0,05 por ação. A distribui-
ção para os acionistas não era 
feita desde 2014. A medida 
foi decidida pelo Conselho 
de Administração e prevê a 

Contratos do Fies
Termina amanhã (10) o prazo 

para a renovação dos contratos 
do Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Cerca de 1,1 milhão 
de contratos devem ser renovados 
neste semestre. O pedido de adi-
tamento é inicialmente feito pelas 
instituições de ensino. Depois, 
as informações serão validadas 
pelos estudantes no SisFies. Para 
os aditamentos simplifi cados, a 
renovação é formalizada com a 
validação do estudante no sistema. 

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, voltou 
a criticar ontem (8) a atuação 
do Poder Judiciário e defendeu 
que seja encerrado o inquérito 
dos portos. Ele questionou a 
decisão do ministro Roberto 
Barroso de negar o pedido da 
defesa do presidente Temer 
para arquivar o inquérito. O 
processo está “completamente 
contaminado” devido ao “vaza-
mento seletivo” de informações 
para a imprensa. Marun insi-
nuou que órgãos da imprensa 
poderiam estar pagando para 
receber os dados do inquérito 
e publicar denúncias contra 
Temer.

“Esse inquérito dos portos 
deveria ser encerrado, porque 
é fonte permanente de vaza-
mentos, e vazamento é crime. 
Se um cidadão é receptador de 
produto de crime, ele é preso. 
Existem órgãos da imprensa 
que parecem que são recep-
tadores de crime, do crime de 
vazamento, e isso não é sequer 
investigado com mais atenção. 
Quem é que me garante que 
não estão pagando, que estão 
chegando nos órgãos de im-
prensa mediante remuneração 
fi nanceira?”, disse Marun.

O ministro reiterou que não 
descarta nenhuma hipótese so-

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

Presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, anun-
ciou ontem (8) a saída do país 
do acordo nuclear com o Irã, 
a quem acusa de ser o maior 
“financiador do terrorismo” 
e de continuar perseguindo 
o desenvolvimento de uma 
bomba atômica. Além disso, o 
magnata republicano assinou 
um memorando para restabele-
cer as sanções contra o regime 
iraniano.

“No coração do acordo com o 
Irã, há uma mentira gigantesca, 
que é a de que o programa nu-
clear tem fi ns pacífi cos. Temos 
uma prova defi nitiva de que essa 
promessa é uma mentira e que 
mostra conclusivamente que o 
regime está perseguindo armas 
nucleares”, declarou Trump, 
referindo-se a uma apresen-
tação do primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu.

Durante seu discurso na Casa 
Branca, o presidente acusou 
Teerã de ser o “principal pa-
trocinador do terrorismo” e de 
apoiar milícias como Hezbollah, 
Hamas, Talibã e Al Qaeda. Es-
tas duas últimas são sunitas, 
enquanto o Irã e um país xiita 
e inclusive combateu o grupo 

São Paulo - A valorização 
recente do dólar desencadeou 
uma corrida por proteção cam-
bial nas empresas de comércio 
exterior. O movimento mais for-
te se deu entre exportadores, 
que fi caram mais propensos a 
“travar” a taxa de câmbio pela 
qual receberão por produtos 
vendidos ao exterior, depois 
da alta que colocou o dólar de 
volta ao patamar superior a 
R$ 3,50. Mas também houve 
aumento nas contratações de 
hedge (proteção) por parte 
dos importadores, que não 
querem se expor ao risco de a 
moeda americana se valorizar 
ainda mais.

Segundo balanço feito pela 
B3, a bolsa por onde passam 
essas transações, as operações 
de venda de moeda em contra-
tos a termo, usadas por expor-
tadores, alcançaram US$ 18,1 

O movimento mais forte se deu entre exportadores.

Rio - O pré-candidato do PDT 
à Presidência da República, Ciro 
Gomes, disse ontem (8), que o 
Brasil precisa ser “desinterdi-
tado” para voltar a crescer e se 
desenvolver. Ele afi rmou que o 
País “não cabe” no debate que 
opõe “coxinhas” e “mortadelas”. 

A uma plateia de prefeitos, 
o candidato disse que o País 
está “proibido de crescer” por-
que é impedido por entraves 
como o endividamento alto 
das famílias e de empresas 
e o défi cit fi scal, que trava a 
“reindustrialização”. Ele criti-
cou a “concentração de renda 
selvagem” brasileira e disse que 
não será possível dirimir tudo 
rapidamente, iniciado o novo 
governo ano que vem.

“O problema é tão grave, tão 
ameaçador, que é impossível um 
dono da verdade chegar a Brasí-
lia e dizer deixa que eu resolvo. 
Todas as soluções serão doídas. 
É preciso por em discussão sem 
dogma de fé. O tripé macro eco-
nômico virou algo indiscutível 
no Brasil”, afi rmou.

“Quando Fernando Henrique 
tomou posse, a carga tributária 
era de 27% do PIB. A dívida ti-

Rio - Presidente do PSDB 
e pré-candidato do partido 
à Presidência da República, 
Geraldo Alckmin, disse ontem 
(8), que se dependesse dele, 
uma aliança de seu partido 
com o PSB já estaria defi nida. 
A declaração foi dada poucas 
horas após o ex-ministro do 
STF, Joaquim Barbosa, fi liado 
à legenda, anunciar que não 
irá concorrer à Presidência da 
República no pleito de outubro.

“Se dependesse de mim, nós 
já estávamos juntos com o PSB. 
Agora, temos que respeitar. É 
outro partido, tem uma lógica 
própria. Vamos aguardar”, 
afi rmou Alckmin, após proferir 
palestra a empresários na As-
sociação Comercial do Rio de 
Janeiro. Alckmin, contudo, pre-
feriu manter a cautela. “O Brasil 
é uma federação, você não tem 
eleição só para presidente da 
República, tem também para os 
Estados. Tem muitas singulari-
dades”, ponderou.

O ex-governador de São Paulo 
elogiou Joaquim Barbosa. “Te-
nho um grande respeito pelo 
Joaquim Barbosa. Aliás, tinha 
declarado isso reiteradamente, 
por questão de valor, espírito 
público, preparado, serviço 
prestado ao Brasil. Há de se 
respeitar a sua decisão”, afi rmou. 

Pré-candidato do PSDB à 

Presidência, Geraldo Alckmin.

Divulgação/Petrobras
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Presidência, Ciro Gomes

Fá
bi

o 
M

ot
ta

/E
st

ad
ão

 C
on

te
úd

oM
au

ro
 P

im
en

te
l/A

FP

Dólar: exportadores e importadores 
correm para ‘travar’ câmbio

compra de dólares, onde atuam 
as empresas importadoras, o 
montante protegido chegou 
a US$ 14,1 bilhões em abril, 
o maior valor em onze meses.

Segundo Fábio Zenaro, di-
retor de Produtos da B3, os 
números de um instrumento 
muito utilizado para proteger 
operações de comércio exte-
rior do risco cambial sugerem 
que o dólar chegou a um nível 
percebido como mais rentável 
por exportadores. “Quando o 
câmbio tem uma subida rápida, 
o exportador vê a oportunidade 
de transformar dólares em reais 
por uma taxa de conversão 
mais atraente”, afi rma. Já do 
ponto de vista dos importa-
dores, a busca por proteção, 
avalia o executivo, pode estar 
relacionada a uma visão de que 
o cenário vai piorar ainda mais 
nos próximos meses (AE).

bilhões em abril, 75% acima 
da média mensal dos últimos 
12 meses Na comparação com 
abril do ano passado - quando o 
dólar era, na média, negociado 
a R$ 3,14 -, houve alta de 83% 
no uso desse instrumento, onde 
é possível fi xar a taxa de câm-
bio pela qual as empresas vão 

vender dólares em data futura.
Em apenas quatro meses, as 

empresas protegeram US$ 49,8 
bilhões em contratos a termo 
de venda de dólares, o que já 
corresponde a 42% do hedge 
feito em todo o ano passado: 
US$ 117 bilhões. Já do lado 
das contratações de hedge para 

Trump anuncia saída de 
acordo nuclear com Irã

fundado por Osama bin Laden 
na guerra da Síria. Segundo 
Trump, o acordo não impediu o 
Irã de continuar enriquecendo 
urânio acima dos limites para 
produção de energia.

“Esse acordo desastroso deu 
a esse regime muitos bilhões 
de dólares e gerou um grande 
embaraço para mim e para os 
cidadãos dos EUA”, acrescentou. 
O presidente do Irã, Hassan Ro-
hani, anunciou que não abando-
nará o acordo nuclear. Segundo 
ele, os Estados Unidos “nunca 
respeitaram” o tratado. “Teerã 
seguirá adiante com os outros 
signatários”, disse (ANSA).

Marun critica Barroso e 
insinua que imprensa 
paga por vazamentos

bre os vazamentos e exigiu que 
seja aberta uma investigação. 
Marun também desafi ou que 
se apresente provas de que o 
decreto dos portos tenha sido 
editado por Temer para favore-
cer empresas. Para o ministro, 
um juiz de primeira instância 
impedir a nomeação de um 
ministro indicado por Temer e o 
ministro Barroso pedir a quebra 
do sigilo bancário do presidente 
são exemplos de “operadores 
do Judiciário” que, em sua opi-
nião, descumprem a lei.

Sobre a pauta de votações na 
Câmara, o ministro reafi rmou 
que as prioridades são os pro-
jetos econômicos que tratam 
da privatização da Eletrobras; 
do cadastro positivo; da regu-
lamentação da duplicata eletrô-
nica e o da reoneração (ABr).

Se dependesse de 
mim, já estávamos 
juntos com o PSB

“O que o PSB vai fazer, aí cabe ao 
partido avaliar”. Para ele, a saída 
de Barbosa veio num movimento 
esperado em um momento em 
que mais de duas dezenas de 
políticos ou outsiders anunciam 
intenção de concorrer. 

“É natural que você que tinha 
um quadro muito fragmentado 
- 22 pré-candidatos -, à medida 
que vai chegando as conven-
ções de junho, que reduza um 
pouco esse número de candi-
datos. Há uma fragmentação 
muito grande”, avaliou. Mais 
cedo, ao saber da desistência 
de Barbosa, Alckmin afi rmou, 
em evento em Niterói, que o 
ex-ministro deverá participar 
“de outra forma” (AE).

O Brasil não cabe no debate 
entre ‘coxinhas’ e ‘mortadelas’

nha levado 500 anos de história 
para se arredondar em 38% do 
PIB. Quando essa prostração 
neoliberal se impôs ao Brasil, 
a dívida foi para 78% do PIB, 
e o Brasil explodiu numa carga 
tributária que subtrai os muni-
cípios dessas receitas”, disse.

Ele ressaltou as difi culdades 
que as prefeituras terão com a 
PEC dos gastos públicos. “É a 
menor taxa de investimento da 
história do Brasil desde 1947 e 
com essa PEC haverá um gar-
rote vil sobre a essencialidade 
dos custos das universidades, 
da saúde (AE).
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Não dá mais
para protelar

No embate da guerra 

comercial mundial, se a 

China ameaçar sair dos 

títulos americanos, os 

juros tenderão a subir 

como tentativa para 

compensar a perda

Mas isso vai elevar o 
percentual do gasto 
com juros sobre o PIB 

americano e por certo causará 
uma complicação em muitos 
países como o Brasil, depen-
dentes de dólares. A tragédia 
brasileira é complexa. Faltam 
estadistas sérios que busquem 
o progresso real. As empresas 
abusam quando podem, sem-
pre usando a fórmula na qual 
conseguem tirar mais dinheiro 
do consumidor pelo mesmo 
produto. 

A luta pela conquista do 
poder tem acarretado o oposto 
do que se espera das classes 
política e econômica para 
assegurar o bem geral. O 
descalabro atinge as contas 
públicas. Improbidade insti-
tucionalizada. A prática da 
comissão do comprador se 
tornou usual; mas comprar o 
que não será usado, o que já 
está obsoleto, o que não vai ser 
utilizado no prazo de validade, 
tem outro nome muito feio; é 
um duplo crime, mas são fatos 
que ocorrem frequentemente 
na administração pública.

Quando o mercado permite 
abusos, abre-se espaço aos 
populistas despreparados e 
desatentos. Cai a arrecada-
ção. Sobe o dólar, aumentam 
os juros. Persistem gastos 
duvidosos do poder público. 
Aumenta a dívida, desemprego 
e miséria. A indústria insípida 
perde espaço diante dos im-
portados com preços inferiores 
aos custos de produção. O país 
fi ca patinando, ninguém abre 
mão de seus privilégios.

Os especialistas já haviam 
alertado para as consequên-
cias no descuido das contas 
e para os efeitos dos juros 
compostos. Não foram ouvi-
dos; a irresponsabilidade e a 
má fé dominaram. Em menor 
ou maior prazo, dependendo 
da taxa de juros, a dívida vai 
se multiplicando. A dívida 
mundial pública e privada já 
alcança 223% do PIB. Com 
esse elevado nível de endivida-
mento, importa saber quanto 
disso está comprometido com 
bolhas de superavaliação, em 
vez de estar circulando na 
economia real. 

Com a tendência desse 
número se elevar, aumenta o 
risco de crise, pois numa baixa 
não haveria lastro para resgate 
dos empréstimos, os Estados 
também teriam difi culdades 

para renegociar as dívidas e 
tudo seria arrastado ao caos. 
Há muita capacidade produtiva 
ociosa e comprometimento dos 
recursos naturais dos países, 
complicando o resgate das 
dívidas. Então a ordem é cortar 
gastos e precarizar.  Os núme-
ros da economia mundial estão 
apresentando alguma melhora, 
mas encobrem o aumento da 
miséria decorrente da perda 
de empregos em geral e de 
salários mais compatíveis. 

São muitos fatores, todos 
eles com uma essência similar: 
o descuido do homem com o 
futuro. A cobiça pelo poder 
e vaidade têm direcionado o 
mundo para a decadência. Uma 
triste visão do Brasil, jogado às 
traças por seus gestores. Fal-
tam para a população: propósi-
tos enobrecedores, educação e 
disciplina. Mal orientadas des-
de sempre, na alimentação, na 
higiene, na saúde, as pessoas 
viram que a desesperança e o 
relaxamento se fortaleceram 
com o mau comportamento 
da classe política formada na 
sua maioria por oportunistas 
e aproveitadores.  

Há descuido com os rios, 
mananciais e a natureza em 
geral. Só 40% do esgoto recebe 
tratamento. Como resgatar o 
povo para uma forma digna 
de vida? O sonho dos tiranos, 
que agora surgem em profusão 
pelo mundo, nos Estados, nas 
organizações, nas religiões e 
nas famílias, vai se desenhan-
do no cenário da dominação; 
é o desejo de ter poder sem 
limites, sem qualquer contes-
tação, inibindo os anseios para 
construir um mundo melhor 
por estarem presos à baixa 
cobiça, à vaidade, à ambição, ao 
domínio pela força, invertendo 
a ordem natural de elevação.

Não dá para protelar mais. 
Como recuperar o tempo per-
dido no avanço tecnológico e 
na produção? Ou encontramos 
um caminho para produzir 
mais, reduzir custos, acabar 
com privilégios, melhorar a 
educação e as condições de 
vida, ou caminharemos para 
os baixios das nações sem 
capacidade para se reerguer, 
que deixam os seus recursos 
naturais disponíveis para que 
estes contribuam para a me-
lhora das condições de vida 
de outros países.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, 

coordena os sites (www.library.
com.br) e (www.vidaeaprendizado.

com.br). É autor dos livros: Nola – o 
manuscrito que abalou o mundo; 

2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os 

Jovens; A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 

felicidade; e O segredo de Darwin - 
Uma aventura em busca da origem 
da vida. E-mail: (bicdutra@library.

com.br).
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Após participar ontem (8), 
no Rio, de reunião com o che-
fe da Divisão de Homicídios, 
Fábio Carsoso, e membros da 
Comissão Externa da Câmara 
que acompanha as investigações 
do assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL-RJ), o 
deputado Jean Wyllys (PSOL-
-RJ) disse que o cerco contra 
os assassinos está se fechando.

De acordo com o deputado, 
Cardoso não deu prazo para a 
conclusão do inquérito, que já 
dura quase dois meses, mas 
disse que está otimista. “Ele afi r-
mou que a sociedade tem que 
ter paciência, porque homicídio, 
de fato, exige uma investigação 
mais rigorosa. Mas ele já tem 
informação suficiente para 
cruzar os dados e chegar aos 
assassinos”, disse o deputado.

“Já descartaram várias linhas 
de investigação e o cerco aos 

Deputado Jean Wyllys.

Chamada de ‘Operação 
Deja Vu’, essa fase de 
investigações apura cri-

mes de corrupção e lavagem 
de dinheiro em um contrato de 
US$ 825 milhões, envolvendo a 
área internacional da Petrobras, 
para a prestação de serviços 
de segurança, meio ambiente 
e saúde. Segundo o MPF, um 
dos três operadores fi nanceiros 
investigados é ligado ao MDB.

A Polícia Federal informou 
que cerca de 80 policiais cum-
priram 23 ordens judiciais nos 
estados do Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo e São Paulo. Foram 
quatro mandados de prisão 
preventiva, dois mandados de 
prisão temporária e 17 man-
dados de busca e apreensão. 
A expectativa é que, por meio 
desses mandatos, se consiga 
obter provas da prática dos 
crimes de corrupção, associação 
criminosa, fraudes em contrata-
ções públicas, crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional e 
de lavagem de dinheiro, dentre 
outros delitos.

Há mandados de prisão contra 
três ex-funcionários da Petro-
bras e três operadores fi nancei-
ros. “Um deles, um agente que se 
apresentava como intermediário 

A PF informou que cerca de 80 policiais cumpriram 23 ordens judiciais nos estados

do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

O ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Joa-
quim Barbosa anunciou, ontem 
(8), que não será candidato à 
Presidência da República.

“Está decidido. Após várias 
semanas de muita refl exão, 
finalmente cheguei a uma 
conclusão. Não pretendo ser 
candidato”, escreveu em seu 
Twitter. 

De acordo com ele, que é 
fi liado ao Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), sua decisão 
é “estritamente pessoal”. Ape-
sar de nunca ter concorrido a 
cargos eletivos, Barbosa era 
cotado para se candidatar 
desde 2012, quando foi relator 
do caso do Mensalão no Supre-
mo. Em abril, o ex-ministro se 
fi liou ao PSB e, desde então, 
o partido vinha estruturando 
uma campanha em torno do 

Ex-presidente do STF disse 

que decisão é “estritamente 

pessoal”.
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Lava Jato investiga contrato de 
US$ 825 milhões da Petrobras

A pedido do MPF-PR, foi defl agrada ontem (8) a 51ª fase da Operação Lava Jato

de valores destinados a políticos 
vinculados ao então PMDB”, 
informou, por meio de nota, o 
MPF, sem detalhar quem seria 
esse intermediário. As investi-
gações apontaram “pagamento 
de propina que se estendeu de 
2010 até pelo menos o ano de 
2012, e superou o montante de 
US$ 56,5 milhões, equivalentes, 
atualmente, a aproximadamen-
te R$ 200 milhões”. 

Segundo os investigadores, 
o contrato previa a prestação 
de serviços de “reabilitação, 
construção e montagem, diag-
nóstico e remediação ambiental, 
elaboração de estudo, diagnós-
tico e levantamentos nas áreas 
de segurança, meio ambiente e 
saúde (SMS) para a estatal, em 
nove países, além do Brasil”. 
Há, de acordo com os procura-
dores, provas apontando que 

esse contrato foi direcionado à 
empreiteira no âmbito interno 
da estatal. “No contexto de 
promessa e efetivo pagamento 
de vantagem indevida, os ele-
mentos probatórios indicam 
dois núcleos de recebimento: 
funcionários da estatal e agen-
tes que se apresentavam como 
intermediários de políticos vin-
culados ao então PMDB”, diz a 
nota do MPF (ABr).

Cerco ‘se fecha’ contra 
assassinos de Marielle

criminosos está se fechando. Não 
só sobre os executores como tam-
bém em relação aos mandantes”. 
Ainda de acordo com Wyllys, o 
delegado afi rmou que os exe-
cutores são bem treinados. Mas 
não informou se são agentes do 
Estado. “Não são pessoas quais-
quer e não são baratas”, disse o 

deputado.
O delegado confi rmou que a 

arma usada no crime foi uma 
submetralhadora. Além disso, 
de acordo com o deputado, a 
falta do exame de raio-X no 
corpo de Marielle – devido 
ao equipamento do Institu-
to Médico-Legal (IML) estar 
quebrado – não prejudicou as 
investigações. 

O parlamentar ressaltou que 
a comissão continuará cobrando 
a conclusão do inquérito. Uma 
delegação do Parlamento do 
Mercosul chega hoje (9) ao 
Brasil para se reunir com os 
investigadores e o interventor 
federal na segurança do Rio, 
o general Walter Braga Netto.

Também participaram da reu-
nião de ontem com o delegado 
os deputados federais Glauber 
Braga (PSOL-RJ) e Alessandro 
Molon (PSB-RJ) (ABr).

Barbosa desiste de 
concorrer à Presidência

ex-presidente do STF.
Seu nome oscilava entre 8% 

e 10% nas últimas pesquisas de 
intenção de voto do Datafolha 
(ANSA).

Imobiliária Santa Therezinha S.A.
C.N.P.J./M.F. 61.530.200/0001-40

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Ficamos à sua disposição para quaisquer 
esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 26 de abril de 2018. A Administração. 

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 – (Em Reais)
Ativo         2017         2016
Circulante 1.980.144 4.326.815
Caixa e equivalentes de caixa 1.376.971 3.749.762
Contas a receber de clientes 545.767 512.736
Adiantamentos a fornecedores 565 9.937
Adiantamentos a empregados 275 25.325
Créditos diversos 35.984 6.278
Impostos a recuperar 3.563 9.656
Despesas antecipadas 17.019 13.121
Não Circulante 4.762.456 5.051.420
Créditos diversos 242.918 248.588
Propriedades para investimento 3.876.652 -
Imobilizado 634.311 4.785.336
Intangíveis 8.575 17.496
Total do Ativo 6.742.600 9.378.235

Passivo e Patrimônio Líquido           2017           2016
Circulante   2.580.190   2.291.130
Fornecedores 198.605 200.124
Obrigações trabalhistas 633.892 672.271
Obrigações tributárias 284.852 285.882
Débitos diversos 128.390 130.046
Débitos com partes relacionadas 1.334.451 1.002.807
Não Circulante   4.109.132   3.529.868
Débitos diversos 349.910 487.004
Débitos com partes relacionadas 3.589.176 2.866.782
Provisão para contingências 170.046 176.082
Patrimônio Líquido        53.278   3.557.237
Capital social 5.082.360 5.082.360
Prejuízos acumulados (5.029.082) (1.525.123)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   6.742.600   9.378.235

Demonstrações Dos Resultados – (Em Reais)
            2017            2016
Receita operacional líquida 6.169.112 6.017.396
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (6.679.320) (6.532.070)
Despesas com imóveis (3.595.493) (3.429.155)
Depreciações e amortizações (332.815) (339.913)
Outras receitas operacionais    1.666.860   1.556.793
Prejuízo (lucro) operacional (2.771.656) (2.726.949)
Receitas financeiras       227.387       706.610
Despesas financeiras    (204.353)    (317.026)
Prejuízo (lucro) antes do IRPJ e CSLL (2.748.622) (2.337.365)
Imposto de renda e contribuição social    (755.337)    (901.139)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (3.503.959) (3.238.504)
Prejuízo (lucro) líquido por ação       (3,3920) (3,1350)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 – (Em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais               2017           2016
Lucro líquido do período
Lucro líquido do período (3.503.959) (3.238.504)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
  período com o caixa líquido 
   aplicado nas atividades operacionais: 
Depreciação e amortização 332.815 339.913
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.059 24.653
Provisão para contingências (6.036) 52.896
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (34.090) 46.974
Adiantamentos a fornecedores 9.372 (9.075)
Adiantamentos a empregados 25.050 (16.357)
Créditos diversos (24.036) 140.778
Impostos a recuperar 6.093 7.854
Despesas antecipadas (3.898) (7.763)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores (1.519) 26.381
Obrigações trabalhistas (38.379) 77.550
Obrigações tributárias (1.030) (24.840)
Débitos diversos (138.750) 59.458
Débitos com partes relacionadas   1.054.038   (138.385)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (2.323.270) (2.658.467)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento
Títulos e valores mobiliários – 2.768.463
Aquisição de ativos imobilizado e intangível    (49.521)    (110.919)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento    (49.521)    2.657.544
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos – –
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamento – -
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa (2.372.791)           (923)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 3.749.762 3.750.685
No fim do período 1.376.971 3.749.762
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa (2.372.791)           (923)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 – (Em Reais)
                    Reservas de lucros                       
 Capital Reservas Reserva Retenção Lucros/Prejuízos Patrimônio
       social   de capital       legal de lucros         acumulados        líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015 5.082.360   2.166.000             –               –              (452.619) 6.795.741
Prejuízo líquido do período – – – – (3.238.504) (3.238.504)
Absorção das reservas de lucros pelo
prejuízo do exercício de 2016 – (2.166.000) – – 2.166.000 -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 5.082.360                 –              –               –           (1.525.123) 3.557.237
Prejuízo líquido do período – – – – (3.503.959) (3.503.959)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 5.082.360                 –             –               –           (5.029.082)        53.278

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Companhia) é uma 
sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 05 de junho de 1951, 
tendo por objetivo principal: a) administração de bens imóveis urbanos e rurais, 
próprios ou de terceiros; b) compra e venda de imóveis em geral; c) loteamento e 
vendas de terrenos e construções por conta própria ou de terceiros; d) corretagens, 
comissões, ou representações por conta própria ou de terceiros; e e) participações 
em outras empresas, outros negócios subsidiários ou afins, que interessem à 
sociedade, a critério da Diretoria e da Assembleia Geral.2. Apresentação das 
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia findas em 
31 de dezembro de 2017 e de 2016 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, conforme 
pronunciamento NBC TG 1.000, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC).As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto se indicado de outra forma.3. Principais práticas contábeis: O resumo 
das principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é como segue: a) Caixa 
e equivalentes de caixa:Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, 
aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de 
caixa são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado”.b) Contas a receber de clientes: São apresentadas aos valores 
de realização, o qual é representado pelo valor da prestação no momento inicial, 
acrescidos de juros, multas e variações monetárias decorrentes do atraso no 
pagamento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem sido 
constituída pela Administração, em montantes suficientes para acobertar as perdas 
previstas com contas a receber. c) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, 
formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros 
incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos quando aplicável. 
A depreciação dos bens é calculada pelo método linear. d) Intangível: Ativos 
intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial 
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e 
perdas do valor recuperável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita: As 
receitas de aluguéis de imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, 
pelo regime de competência, no período da vigência dos contratos de locação. As 

receitas da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com 
base nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também pelo regime 
de competência. f) Apuração do resultado: O resultado das operações (receitas e 
despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos 
exercícios.4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2017 
o capital social da Companhia monta R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 
ações ordinárias nominativas. b) Reserva legal: a reserva legal é constituída 
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 
20% do capital social. c) Reservas de lucros: corresponde ao lucro remanescente, 
após a destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição 
dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: conforme determina o artigo 189 da Lei 
6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros 
acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo apurado no exercício 
foi de R$ 3.503.959 foi imputado à conta de prejuízos acumulados.5. Instrumentos 
financeiros: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos 
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender 
às suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito.6. 
Outras informações: A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de 
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações, consequentemente não foram analisadas pelos auditores 
independentes. As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas e com parecer 
sem ressalva, estão arquivadas na sede social. 

Diretoria
Dilermando Cigagna Junior - Diretor Vice-Presidente

Therezinha Maluf Chamma - Diretora Presidente
Marcos Roberto Soares Pinto

Contador CRC 1SP 205.559/O-7

Mulheres Sauditas vão 
poder dirigir a partir 
de junho

O Departamento Geral de Trân-
sito da Arábia Saudita determinou 
ontem (8) que as mulheres poderão 
dirigir no país a partir do dia 24 de 
junho deste ano. “Todos os requi-
sitos foram estabelecidos para que 
as mulheres, possam começar a 
dirigir no Reino”, disse Mohammed 
Al- Basami, diretor da agência, 
vinculada ao ministério do Interior. 

Segundo Al- Basami, o decreto 
real entrará em vigor no dia 24 de 
junho e autoriza as mulheres com 
idade a partir de 18 anos a passarem 
por testes para obter a carteira 
de motorista. A iniciativa a favor 
da classe feminina foi emitida em 
setembro de 2017, como parte de 
uma política . Desde então, várias 
escolas de condução foram abertas 
em cinco cidades. 

Na Arábia Saudita, a restrição de 
liberdade às mulheres é grande. O 
país é comandado por uma vertente 
ultraconservadora do Islã. Contu-
do, medidas recentes propostas 
pelo príncipe herdeiro Mohammad 
bin Salman visam a estabelecer 
reformas sociais e econômicas na 
região (ANSA).
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‘Economia afetiva’
no mercado de

encontros patrocinados

Um estilo de vida 

que tem como base o 

exibicionismo de status 

social, associado a 

felicidade e segurança. 

Um relacionamento que 

exige, mas satisfaz

Como quero. Quando que-
ro. E até quando quero. 
Não há dúvidas de que 

os aplicativos de paquera estão 
impactando a forma como nos 
relacionamos. No mercado de 
encontros online, existem op-
ções variadas e segmentadas, 
que colocam o usuário mais 
próximo do que procura.  O 
estilo de relação intermediada 
pelas plataformas de encontros 
sugar é explicitamente basea-
do em interesse, de ambas as 
partes. Tem que ser vantajoso 
para os dois, pois antes de 
qualquer coisa, vem o acordo 
entre as partes.

Os utilizadores da rede, es-
tão em busca de um parceiro 
para obter ganhos. Cada um 
do seu jeito. As Sugar Babies 
(mulheres) disputam o auxílio 
fi nanceiro dos Sugar Daddies 
(homens), da mesma forma 
que uma empresa precisa 
competir com os concorrentes 
para ganhar o mercado. As 
babies precisam atingir seu 
“Capital Social”, para realizar 
os projetos pessoais ou pro-
fi ssionais. Quanto aos homens 
mais velhos, massageiam seu 
ego ao lado de uma mulher 
jovem e bonita e vivem um 
romance sem rótulos, sem as 
obrigações dos relacionamen-
tos convencionais.

E longe das exigências mo-
rais e das relações tradicionais, 
a plataforma que promove 
encontros patrocinados Uni-
verso Sugar funciona a partir 
de regras bem fixadas. A 
união mediada pelo site é, de 
certa forma, tratada como um 
“contrato de afeto”. Para um 
homem se tornar um Sugar 
Daddy na plataforma, ele deve 
informar o patrimônio pessoal, 
renda mensal e o valor que 
se pretende gastar com uma 
Sugar Baby. Vale ressaltar, que 
para fazer parte da plataforma 
virtual, é preciso atender a 
todos esses requisitos determi-
nado pelo site. Após preencher 

o formulário, o candidato fi ca 
sujeito à aprovação.

O que ocorre na plataforma 
Universo Sugar, é a economia 
afetiva em seu sentido mais 
literal do termo. As relações 
surgem com o propósito de su-
prir as necessidades pessoais. 
Uns buscam preencher neces-
sidades afetivas de companhia, 
carinho, atenção e amizade. 
Outros estão à procura do 
consumismo, segurança ou 
um suporte para realizar um 
sonho.

Em uma época, em que te-
mos uma geração imediatista, 
essas tecnologias servem como 
um catalizador de interesses 
específi cos. O que até então 
era durável e previsível, passa a 
ser breve e sucessivo. Se antes 
para encontrar “sua cara me-
tade” os critérios se resumiam 
em afi nidade, aparência, idade 
e gênero. Hoje, a escolha de 
um parceiro está cada vez mais 
limitada ao custo-benefício. 

Bauman esclarece o fenôme-
no dos laços frouxos e repeti-
tivos que criamos – “Vivemos 
tempos líquidos. Nada é para 
durar”, tudo é descartável, 
os valores foram invertidos, 
e coisas são mais valorizadas 
do que pessoas. De fato, isto 
está na cabeça dos indivíduos, 
mesmo naqueles que sequer 
sabem de suas teorias líquidas.

Por outro lado, aceitar a bre-
vidade desses relacionamentos 
pode nos permitir a liberdade 
de viver os momentos com 
mais intensidade. Zygmunt 
Bauman conseguiu reduzir 
a equação da felicidade em 
apenas duas variáveis: liber-
dade e segurança. O impasse 
do raciocínio de Bauman é que 
se esse discurso for invertido, 
perceberemos que liberdade 
e segurança entram como os 
valores essenciais para ter uma 
vida “relativamente feliz”. 

Liberdade e segurança é um 
caso de amor e ódio. Se somos 
sólidos somos escravos, se so-
mos líquidos não temos segu-
rança. Mas do que vale não ser 
líquido, se o sólido atualmente 
também se divide? Isso tudo 
nos remete a repensar sobre 
a realidade que maquiamos.

(*) - É jornalista, escreve sobre 
comportamento e temas da 

atualidade. Instagram
(@annecrisviana).

Anne Viana (*)

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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A - Cannabis Medicinal
Nos próximos dias 18 e 19, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, acontece 
o Seminário Internacional “Cannabis Medicinal – Um olhar para o futuro”. A 
HempMeds® Brasil, subsidiária do grupo americano Medical Marijuana, Inc., 
e empresa autorizada pela Anvisa a importar um produto à base de canabidiol 
ao Brasil, é apoiadora do evento, realizado pela Fundação Fiocruz em parceria 
com a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. O 
objetivo é discutir de forma mais profunda o uso terapêutico da Cannabis, as 
formas de acesso, resultados de pesquisas, regulamentação e o uso na saúde 
pública. Inscrições: (http://apepi.org/cannabisamanha/inscricoes/).

B - Mercado Farmacêutico
O Aché laboratórios, com mais de 50 anos de atuação no mercado farma-
cêutico, realizou na última segunda-feira (7) cerimônia de lançamento da 
pedra fundamental de sua nova fábrica, localizada no Complexo Industrial e 
Portuário de Suape, em Cabo de Santo Agostinho. A nova planta, em terreno 
de 250 mil m², receberá um investimento de R$ 500 milhões. O projeto, que 
contempla uma fábrica para produção de medicamentos sólidos e um centro de 
distribuição, será entregue em duas fases. A primeira  será uma área dedicada 
para embalagem de produtos sólidos e o centro de distribuição, os quais serão 
inaugurados no primeiro semestre de 2019. Já a segunda fase, que abrange a 
fabricação dos medicamentos, está prevista para 2021 (www.ache.com.br).

C - Residência de Tecnologia
Estão abertas as inscrições para a residência hacker do Red Bull Basement. 
O programa busca desenvolver projetos que façam uso da tecnologia 
para transformar a sociedade. Depois de três anos apoiando projetos que 
benefi ciem a cidade, o Red Bull Basement expande e agora busca por 
protótipos com temas mais amplos, olhando para necessidades como: 
saneamento, segurança pública, inclusão social, mudanças climáticas, 
recursos hídricos e educação inclusiva. O objetivo é incentivar a inovação 
cidadã, com projetos que tenham consistência, viabilidade e potencial 
de gerar impacto para a sociedade e seus cidadãos. Inscrições e mais 
informações em: (http://www.redbull.com.br/residenciahacker). 

D - Patrocínios do CCBB
Estão abertas as inscrições para o Edital de Patrocínios 2019/2020 do 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O programa tem por objetivo 

defi nir projetos que vão compor a programação dos CCBBs de Belo hori-
zonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições são gratuitas e 
devem ser realizadas até o dia 8 de junho, por meio do site (www.bb.com.
br/patrocinios). As propostas podem ser apresentadas nas seguintes 
áreas e segmentos: Artes Cênicas, Cinema, Exposição, Ideias e Música. 
Podem inscrever seus projetos os produtores (pessoa física ou jurídica) 
de qualquer lugar do Brasil e não só das cidades onde estão localizados 
os CCBBs. Vide Regulamento do Edital no link: (http://www.bb.com.br/
docs/pub/inst/dwn/EditalCCBB20192020.pdf).

E - Sistema Moda
Fabricantes de moda e design do Brasil, Europa e América Latina 
se reunirão com estilistas, grifes, indústrias e designers de vários 
países para conhecerem referências inspiradoras de componentes e 
materiais das próximas coleções e construções de 2019 para a moda 
brasileira. O “Inspiramais 2019_II” acontece nos dias 17 e 18 de julho, 
no Centro de Eventos Pró-Magno (Av. Ida Kolb, 513, Casa Verde). 
No complexo, o mercado da moda se reunirá, mais uma vez, para o 
alinhamento de referências do Sistema Moda para os próximos meses. 
Nesta edição, o evento traz o tema Alquimia. A entrada é gratuita 
para profi ssionais do setor e as inscrições podem ser feitas pelo site 
(www.inspiramais.com.br). 

F - Segurança na Nuvem
A expansão do uso de tecnologias em nuvem faz com que o tema esteja 
presente, hoje, na agenda e nos radares dos gestores de TI e tomadores 
de decisão nas organizações. Empresas de segmentos e portes diver-
sos já enxergam os inúmeros benefícios da nuvem, mas a sua adoção 
ainda esbarra em uma preocupação em comum: a segurança de dados. 
Para falar sobre esse assunto, o gerente de Marketing de Produto da 
Microsoft, Fabio Hara, é o convidado da LG lugar de gente no Webinar 
“Segurança na nuvem: os dados da sua organização estão protegidos?”. 
Com mediação do diretor de Tecnologia da LG lugar de gente, Wesley 
Fernandes, o evento on-line acontece no dia 15 de maio, 3ª feira, a partir 
das 15h. Inscrições podem ser feitas pelo link: (https://goo.gl/rTQNV8).

G - Doutor em Estatística
O Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística está 
com inscrições abertas para doutorado e doutorado direto, com ingresso 

no segundo semestre de 2018. São oferecidas 20 vagas em cada uma 
das modalidades. Resultado de uma parceria entre a USP e a UFSCar, 
o Programa foi criado em 2013 e oferece seis linhas de pesquisa: mode-
los de regressão; análise de sobrevivência; teoria de resposta ao item; 
probabilidade e processos estocásticos; séries temporais e métodos 
bayesianos. Os editais completos podem ser acessados no site do ICMC, 
no link: (icmc.usp.br/e/3a2fd). As inscrições estão abertas até o dia 14 de 
junho. A divulgação do resultado fi nal está prevista para o dia 11 de julho. 

H - Comerciantes de Vidros
Importante por manter o conforto acústico e a segurança em prédios 
residenciais e comerciais, o vidro necessita para realizar essas funções 
ser bem especifi cado e instalado. Por essa razão, o Sincomavi realiza, 
entre os dias 13 e 15 de agosto, o curso gratuito “O uso do vidro na 
segurança e no conforto térmico”, com os docentes Gabriel Batista e 
Cirilo Paes. O programa concebido especialmente para os comerciantes 
de vidros (vidraçarias) abordará as normas técnicas para transporte, 
instalação e utilização. Também serão dados detalhes sobre os modelos 
mais empregados para cada necessidade e os novos produtos oferecidos 
pelo mercado, que conseguem melhores resultados na decoração e ou-
tros benefícios, como redução na incidência de raios UV e controle de 
iluminação. Informações e inscrições tel. (11) 3488-8200 ou (cursos@
sincomavi.org.br).

I - Escola Móvel 
Referência nacional na fabricação de soluções sobre rodas para diversas 
áreas, a Truckvan reforça seu plano de expansão internacional e acaba 
de entregar uma Unidade Móvel de Capacitação Profi ssional para o 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), da Costa Rica. Voltada para o 
curso de treinamento em Refrigeração e Ar-Condicionado, a carreta de 
14,60 metros de comprimento e, aproximadamente, 50 m² de área útil 
funcionará como uma sala de aula para 16 alunos, com 10 equipamentos 
técnicos e didáticos, projetor, TV, e área para estoque. A Escola Móvel é 
climatizada, possui gerador próprio, câmeras de segurança e acesso para 
pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida (www.truckvan.com.br).

J - Estágio na Embraer
A Embraer prorrogou o prazo fi nal para inscrição no Programa de Estágio 
de nível superior. Os candidatos podem se cadastrar no site (http://embra-
er.gupy.io) até o próximo dia 20, para trabalhar em unidades da empresa 
no Brasil já partir de agosto. O novo processo de recrutamento utiliza a 
inteligência artifi cial na etapa inicial do programa para a identifi cação 
de até 150 novos talentos. Todos fazem a seleção online respondendo 
a testes de perfi l, lógica e inglês. A cada etapa o candidato recebe um 
feedback automático sobre o desempenho e sua média de pontuação 
na avaliação. Esta nova experiência busca a identifi cação e retenção 
dos talentos interessados em um ambiente de trabalho que favorece a 
inovação e a capacidade empreendedora das pessoas. 

A - Cannabis Medicinal
Nos próximos dias 18 e 19, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, acontece 

defi nir projetos que vão compor a programação dos CCBBs de Belo hori-
zonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições são gratuitas e 
devem ser realizadas até o dia 8 de junho por meio do site (www bb com

O BC implementará estratégia para reduzir o risco de fraudes.

O Banco Central (BC) imple-
mentará a estratégia do Banco 
de Compensações Interna-
cionais (BIS) para reduzir o 
risco de fraudes nos sistemas 
de pagamentos de alto valor. 
Em nota, o BC informa que 
o Comitê de Pagamentos e 
Infraestruturas do Mercado 
do BIS divulgou ontem (8) o 
documento denominado “Re-
duzindo o risco de fraudes nos 
sistemas de pagamentos de alto 
valor relacionadas à segurança 
nos terminais de acesso”.

“O gerenciamento do risco 
de fraude em um sistema de 
pagamentos de alto valor é 
particularmente importante 
pelo fato de esses sistemas 
liquidarem pagamentos de 
alta prioridade, geralmente 
em tempo real e de forma 
irrevogável”, informa a nota do 
BC. Esse documento propõe 
uma estratégia para a redu-

Reajuste está previsto para as próximas semanas.

A ação tem como base 
relatório recente do 
Tribunal de Contas da 

União (TCU) que aponta dis-
torções, abusividade e falta de 
transparência na metodologia 
usada pela ANS para calcular o 
percentual máximo de reajuste 
de planos de saúde individuais.

“Com base nessas conclusões, 
o Idec pediu que a agência não 
autorize o próximo reajuste, 
uma vez que há problemas na 
forma como são determinados 
os aumentos. Caso ocorram, a 
revisão dos valores irá atingir 
mais de 9 milhões de usuários 
de planos individuais, número 
que corresponde a cerca de 20% 
dos consumidores de planos de 
saúde”, informou o órgão.

Na ação, o instituto pede 
que a ANS não repita os erros 

Infl ação pelo IGP-DI 
sobe quase 1% de 
março para abril

O IGP-DI fechou abril em 0,93%, 
alta de 0,37 ponto percentual em 
relação a março. Assim, o IGP-DI 
acumula variação de 2,24% nos pri-
meiros quatro meses do ano.

O índice foi divulgado ontem (8), 
no Rio de Janeiro, pelo Ibre/FGV. Com 
o resultado de abril, o IGP-DI dos 
últimos doze meses é de 2,97%. Em 
abril do ano passado, o índice havia 
fechado com defl ação (infl ação nega-
tiva) de 1,24%. O resultado de abril 
refl ete avanço de preços em todos os 
três de seus subíndices, com destaque 
para o Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), que tem peso de 60% 
na composição do IGP-DI, e avançou 
0,49 ponto percentual, ao passar de 
0,77% em março para 1,26% em abril. 
Dos grupos, apenas o item Bens Finais 
fechou em queda, indo de 0,76% de 
março para 0,21% em abril. O índice 
do grupo Bens Intermediários subiu 
2% em abril, contra 0,85% no mês 
anterior, enquanto o das Matérias-
-Primas Brutas passou de 0,68% para 
1,68% de março para abril.

Com peso de 30% na composição 
do IGP-DI, o Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) variou 0,34% em abril, 
ante 0,17% no mês anterior. Seis das 
oito classes de despesa componentes 
do índice registraram acréscimo em 
suas taxas de variação. A principal 
contribuição para o avanço da taxa do 
IPC partiu do grupo Saúde e Cuidados 
Pessoais (de 0,42% para 1,12%).

Também apresentaram avanço 
em suas taxas de variação os grupos 
Alimentação (-0,02% para 0,29%), 
Educação, Leitura e Recreação 
(-0,09% para 0,12%), Comunicação 
(-0,09% para 0,07%), Despesas 
Diversas (0,05% para 0,13%) e 
Vestuário (0,57% para 0,60%). Já o 
Índice Nacional de Custo da Constru-
ção (INCC) (peso de 10%) registrou 
alta de 0,29% em abril, contra 0,24% 
de março. 

Representantes do Brasil e de mais 
40 países países pediram à Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC) 
para que evite uma possível guerra 
comercial mundial liderada pelos 
Estados Unidos e China. A reação foi 
subscrita pelas 41 nações que infor-
maram estar em alerta e em estado 
de “preocupação” com o acirramento 
entre norte-americanos e chineses. 
“Estamos preocupados com o au-
mento das tensões comerciais e riscos 
relacionados ao sistema multilateral 
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Idec pede à Justiça suspensão 
de reajuste de planos de saúde

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) entrou com ação civil pública contra a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pedindo a suspensão do reajuste anual de planos de saúde 
individuais e familiares para os anos 2018/2019, previsto para ser divulgado nas próximas semanas

a pagar uma indenização por 
danos coletivos ao Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos.

“O Idec enviará ainda pedido 
à PGR para que seja apurada 
eventual improbidade admi-
nistrativa de diretores da ANS 
no período analisado pelo TCU, 
considerando que o reajuste 
indevido pode ser caracterizado 
como a ato ilegal e contrário 
aos princípios básicos da ad-
ministração pública”, destacou. 
De acordo com o instituto, há 
17 anos a ANS utiliza a mesma 
metodologia para determinar 
o índice máximo de reajuste 
anual. A agência faz o cálculo 
levando em conta a média de 
reajustes do mercado de planos 
coletivos com mais de 30 benefi -
ciários, que não são controlados 
por ela (ABr).

apontados pelo tribunal; que 
compense os valores pagos a 
mais pelos consumidores dando 
descontos nos reajustes dos 

próximos três anos; que sejam 
divulgados os índices corretos 
que deveriam ter sido aplicados; 
e que a agência seja condenada 

BC apoia política contra fraudes 
nos sistemas de pagamento

ção do risco de fraudes nesses 
sistemas, dirigida a todas as 
partes interessadas, o que inclui 
operadores desses sistemas e 
provedores da infraestrutura de 
mensageria (formas de comu-
nicação), seus participantes, 
reguladores e supervisores.

“Essa estratégia é composta 
por sete elementos, que com-
preendem todas as áreas rele-
vantes para prevenir, detectar, 
responder e comunicar fraudes 
que afetem tais sistemas e infra-
estruturas”, afi rma o BC. “Como 

operador e supervisor dos sis-
temas, o BC assumirá o papel 
de liderança na implementação 
dessa estratégia. Nesse senti-
do, o BC promoverá o emprego 
dessa estratégia pelas institui-
ções reguladas, assim como no 
monitoramento e na avaliação 
da segurança, integridade e 
confi abilidade dos sistemas de 
compensação e de liquidação 
de fundos integrantes do Siste-
ma de Pagamentos Brasileiro e 
correspondente infraestrutura 
de mensageria” (ABr).

Nações apelam à OMC contra guerra comercial
de comércio e ao comércio mundial”, 
informa o documento.

Logo em seguida, recomendam a 
busca pelo diálogo. “Encorajamos os 
membros da OMC a absterem-se de 
tomar medidas protecionistas e evitar 
riscos de escalada. Pedimos aos Mem-
bros que resolvam suas diferenças 
por meio do diálogo e da cooperação, 
inclusive por meio da OMC e, confor-
me apropriado, recorrendo à solução 
de controvérsias da OMC.”

O texto ressalta a importância de 

um sistema de comércio multilateral 
baseado em regras e funcionando 
bem, incorporado à OMC, é de “im-
portância fundamental para nossas 
economias, bem como para a estabili-
dade econômica global, prosperidade 
e o desenvolvimento”. Na declaração, 
os representantes das 41 nações 
signatárias afi rmam ter observado a 
“recuperação marcante” no comércio 
mundial, no ano passado, e fazem uma 
previsão positiva das negociações na 
OMC para 2018 e 2019 (ABr).
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A fé na Justiça Eleitoral

É curta e estreita 

distância que nos separa 

das eleições deste ano – 

uma das mais acirradas 

de todos os tempos

É necessário que todos 
os mecanismos ofi ciais 
estejam vigilantes para 

evitar que se repitam vícios 
e malfeitos do passado, que 
transformaram a política numa 
das instituições mais desa-
creditadas do país. E um dos 
instrumentos mais valiosos 
para garantir a lisura do plei-
to desde já é, sem dúvida, a 
Justiça Eleitoral, com atuação 
em três esferas: jurisdicional, 
em que se destaca a compe-
tência para julgar questões 
eleitorais; administrativa, na 
qual é responsável pela organi-
zação e realização de eleições, 
referendos e plebiscitos; e 
regulamentar, em que elabora 
normas referentes ao processo 
eleitoral. 

Aí se destaca o papel do 
magistrado que, entre outras 
tarefas, analisa crimes elei-
torais, decide habeas corpus 
e mandado de segurança em 
matéria eleitoral, dirige os 
processos eleitorais, detém o 
poder de cassar registro dos 
candidatos, além de manter 
o poder de polícia para tomar 
medidas urgentes em relação 
à propaganda que viole as leis 
eleitorais. 

Este ano, com regras mais 
rígidas e verbas mais escassas 
para as campanhas, o controle 
terá de ser ainda mais rigoroso. 
A sociedade brasileira está 
cansada das velhas práticas e 
dos embustes cometidos antes, 
durante e depois das eleições. 

Além do mais, o discurso 
do ódio permeia este período 
pré-eleitoral e tende a piorar, à 
medida que o funil do segundo 
turno for se aproximando. O 
clima social no país já vem 
conturbado não é de hoje. Os 
oportunistas de toda ordem se 
aproveitam mais uma vez dessa 
turbulência para burlar as leis e 
iludir eleitores mal informados, 
não para representá-los, mas 
para se benefi ciar do dinheiro 
público. 

A torneira da corrupção e 
dos maus costumes precisa ser 
fechada para sempre em favor 
do saneamento ético e moral 
da política. A Justiça Eleito-
ral, respeitada, consolidada e 
posicionada na liderança do 
Judiciário, é o instrumento 
que a sociedade dispõe para 
coibir a impunidade, para fazer 
valer a letra da lei, para que a 
decência se instale no proces-
so eleitoral, para eliminar os 
desvios que infestam o tecido 
político, principalmente em 
época de eleições. 

O país cansou. Por isso, 
não podemos permitir que 

corruptos se aproveitem da 
lentidão da Justiça. O Brasil 
tem sido há tempos um caso de 
notório subdesenvolvimento 
partidário. As principais carac-
terísticas dos partidos políticos 
brasileiros são sua fragilidade, 
seu caráter efêmero, suas 
fracas raízes na sociedade e a 
autonomia de que desfrutam 
os políticos com relação aos 
seus partidos. 

Por essa razão, defendemos 
a posição de que os partidos 
políticos precisam resgatar 
seus ideários, suas doutrinas, 
suas matrizes conceituais, 
para poderem voltar a motivar 
os contingentes eleitorais. 
Não podem ser abrigo de 
delinquentes. Temos de dis-
ciplinar o modus faciendi das 
campanhas eleitorais, que se 
transformam em projetos de 
alta rentabilidade no balcão da 
política. Não podemos fechar 
os olhos para as campanhas 
suntuosas e opulentas que 
transformam a essência do 
discurso político em objetos 
mercadológicos, privilegiando 
a forma e não o conteúdo. 

Não podemos deixar que 
a política se transforme em 
empreendimento comercial, 
voltado para a compra de siglas 
que se vendem, de dirigentes e 
políticos que transitam de um 
lado para outro, exibindo seus 
lotes de votos nas banquetas do 
fi siologismo. Não vamos com-
pactuar com as mesquinharias, 
as perversões, as maquinações, 
as emboscadas, as artimanhas 
e a pouca vergonha que ma-
culam os atores políticos e as 
instituições, causando perple-
xidade à sociedade. 

Praticamente todos os dias 
assistimos ao deprimente 
espetáculo de denúncias e 
envolvimentos dos mais va-
riados tipos, que não apenas 
denigrem o conceito já muito 
deteriorado da política e con-
tribuem para distanciar os 
cidadãos do sistema político, 
em função da descrença que 
se alastra por todas as esferas 
da sociedade. Cada vez mais 
atenta às curvas e desvios que 
se formam na arena dos pleitos, 
a Justiça Eleitoral se consolida 
para ser protagonista da me-
lhoria dos padrões políticos 
e do amadurecimento dos 
processos eleitorais, dobrando 
sua vigilância para impedir 
todos os malfeitos ainda no 
nascedouro. 

Nossa crença é a de que 
partidos, representantes e 
movimentos sociais de todos os 
espaços e segmentos, nos quais 
a OAB exerce historicamente 
missão e liderança, estarão uni-
dos para mobilizar a sociedade 
contra a corrupção, contra 
as ilicitudes, contra as forças 
invisíveis que tentam solapar 
as bases de nossa democracia.

(*) - É presidente da OAB/SP.

Marcos da Costa (*)

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou on-
tem (8), em caráter conclusivo, 
o projeto do ex-senador Sérgio 
Zambiasi, que permite aos 
conselhos regionais de admi-
nistração (CRAs) reconhecer 
e fazer o registro do ofício de 
tecnólogo em administração.

O texto foi aprovado na forma 
do substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público e seguirá para 
nova análise do Senado, a não 
ser que seja apresentado um 
recurso para que a matéria 
passe antes pelo Plenário da 
Câmara. O relator na CCJ, depu-
tado Hildo Rocha (PMDB-MA), 
defendeu a aprovação do subs-
titutivo. O conselho federal da 
categoria já aprovou o registro 
da atividade de tecnólogo por 
meio de resolução normativa. 

As entidades locais, entretanto, 
ainda não realizam a formalização 
por falta de autorização legal. A 
proposta inclui os tecnólogos em 
administração na lei que dispõe 
sobre a profi ssão de administra-
dor. Assim, os conselhos terão 
autorização legal para fazer o 
registro da categoria. A profi ssão 
de tecnólogo exige curso supe-

A iniciativa foi do senador 
Cristovam Buarque 
(PPS-DF), apoiada pe-

los senadores Dário Berger 
(PMDB-SC), Eduardo Amo-
rim (PSDB-SE), João Capi-
beribe (PSB-AP), Elmano 
Férrer (Pode-PI) e Lindbergh 
Farias (PT-RJ). Cristovam 
lembrou já ter sido vítima de 
ataques constrangedores ao 
longo da vida pública, como 
os dois tiros que alvejaram 
seu escritório de governador 
do Distrito Federal, em 1996, 
e disse que outros senadores 
também já foram vítimas desse 
tipo de ação. 

“Quando o processo eleitoral 
cai na violência, a democracia 
desaparece implicitamente; 
ou melhor, a democracia fi ca 
apenas aparente. Ela deixa 
de ser realidade. Eu temo que 
essas violências levem o Brasil 
a um momento perigoso no pro-
cesso eleitoral e para o futuro 
do país”, alerta ao justifi car o 
pedido de sessão temática. 
“Não podemos deixar que isso 
saia do controle e que o pro-
cesso democrático da eleição 
de outubro seja um processo 
de armas e não um processo 
de urna”, disse ainda.

Senador Cristovam Buarque, que solicitou o debate, ao lado do senador Dário Berger em sessão do 

Senado presidida por Eunício Oliveira.
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Senado fará sessão temática para 
discutir a paz no processo eleitoral
Episódios de violência como o ataque à caravana do ex-presidente Lula, no Paraná, e as ameaças à 
família do relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, ocorridos em março, foram os motivos 
para que senadores decidissem promover hoje (9), uma sessão temática no Plenário do Senado para 
debater “a paz no processo eleitoral”

Para Cristovam, o Senado 
precisa debater esse assunto e 
defi nir uma trégua no processo 
eleitoral brasileiro, inclusive para 
diminuir as notícias falsas e os 
boatos que, acredita, vão tomar 
conta da campanha eleitoral.

“As fake news provavelmente 
farão com que os candidatos, 
ao invés de apresentarem os 
seus programas, tenham que 
desmentir o que sai contra eles 

durante a campanha”, afi rmou. 
O senador Dário Berger refor-
çou a necessidade de o Senado 
fazer uma “discussão mais 
ampla, mais conceitual, mais 
abrangente” das relações que 
norteiam a política. 

“Essas questões são recor-
rentes e se agravaram ao longo 
do tempo. Isso é o mais grave. 
Ao invés de nós melhorarmos 
a nossa relação, nós estamos 

num conflito existencial e, 
sinceramente, não sei aonde 
nós vamos chegar”. A senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM) concordou que esse é o 
momento de autocrítica e de 
se trilhar um novo caminho na 
convivência política. Em sua 
avaliação, a sessão temática é 
uma forma de os 81 senadores 
se manifestarem de forma con-
trária à violência (Ag.Senado).

3HP AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 08.367.320/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016 (Valores Expressos em Reais)
       BA L A N Ç O  PAT R I M O N I A L

ATIVO               2.016
Circulante 23.170.553,24

Caixa e Bancos 23.021,24
Estoques Imoveis a Comercializar 23.147.532,00

TOTAL DO ATIVO 23.170.553,24

PASSIVO             2.016
Circulante 6.568,13
Impostos e Contribuições a Recolher  923,88
Provisão Impostos a Pagar 5.644,25

Não Circulante 20.086.114,44
Créditos de Socios 8.973.114,44
Empréstimos a Longo Prazo 11.113.000,00

Patrimônio Liquido 3.077.870,67
Capital Social Realizado 1.510.000,00
Resultados Acumulados 1.320.841,88
Resultado do Exercicio 247.028,79

TOTAL DO PASSIVO 23.170.553,24

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2.016
Receita Bruta Operacional 279.316,48

Deduções sobre Receitas -10.195,06
Receita Liquida Operacional 269.121,42
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Financeiras -641,05
Resultado Operacional 268.480,37
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 268.480,37
Provisão da Contribuicao Social -8.044,36
Provisão para Imposto de Renda -13.407,22

LUCRO LIQUIDO 247.028,79
Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente

Camila Mussolini Cardoso - CRC 1SP 222066/O-8

Notas Explicativas
1) As operações da empresa concentram-se na administração e aquisição
de imóveis próprios, para renda; 2) As demonstrações foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis brasileiras, com observancia à Lei 6404/
76 e posteriores; 3) A empresa é optante pelo Lucro Presumido, reconhe-
cendo suas Receitas pelo regime de caixa; 4) O capital é representado por
1.510.000  ações ON, sem valor nominal.

3HP AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 08.367.320/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 (Valores Expressos em Reais)
BA L A N Ç O  PATRIMONIAL :    ATIVO               2.017
Circulante 23.182.742,88

Caixa e Bancos 9.899,14
Clientes  25.311,74
Estoques Imóveis a Comercializar 23.147.532,00

TOTAL DO ATIVO 23.182.742,88

PASSIVO             2.017
Circulante 6.755,70
Impostos e Contribuições a Recolher  923,88
Provisão Impostos a Pagar 5.831,82

Não Circulante 21.574.825,07
Créditos de Sócios 10.461.825,07
Emprestimos a Longo Prazo 11.113.000,00

Patrimônio Líquido 1.601.162,11
Capital Social Realizado 1.510.000,00
Reserva Legal 91.162,11

TOTAL DO PASSIVO 23.182.742,88

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO             2.017
Receita Bruta Operacional 303.740,88
Deduções sobre Receitas -11.086,56
Receita Líquida Operacional 292.654,32
Despesas/Receitas Operacionais

Despesas Tributárias 17.357,30
Receitas Financeiras 3.838,82
Despesas Financeiras -436,97
Resultado Operacional 278.698,87
Resultado Antes do  IRPJ e CSLL 278.698,87
Provisão da Contribuição Social -8.747,76
Provisão para Imposto de Renda -14.579,52

LUCRO LIQUIDO 255.371,59
Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente

Camila Mussolini Cardoso - CRC 1SP 222066/O-8

Notas Explicativas: 1) As demonstrações foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis brasileiras, com observancia à Lei 6404/76 e
posteriores; 2) A empresa é optante pelo Lucro Presumido, reconhecendo
suas Receitas pelo regime de caixa; 3) O capital é representado por
1.510.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 4) Lucros acu-
mulados e Lucros do Exercício transferidos para Reservas (Reserva Legal)
e Dividendos a Distribuir (crédito de sócios).

Conselhos poderão 
registrar tecnólogos 
em administração

rior, com duração entre dois e 
três anos e obrigatoriedade de 
estágio supervisionado e/ou um 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(Ag.Câmara).

Balanços Patrimoniais Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido

Demonstrações de Resultados
Ativo Notas 2017 2016
Ativo circulante 199 73
Caixa e equivalentes de caixa 6 129 4
Adiantamento a fornecedores 70 69
Ativo não circulante 53.831 53.686
Terrenos 7 53.831 53.643
Depósitos Judiciais – 43
Total do ativo 54.030 53.759
Passivo e Patrimônio Líquido Notas 2017 2016
Passivo circulante 1.133 835
Fornecedores 20 18
Serviços de terceiros a pagar 2 2
Partes relacionadas 1.111 815
Patrimônio líquido 52.897 52.924
Capital social 8 53.500 53.500
Prejuízo Acumulado (603) (576)
Total do passivo e patrimônio líquido 54.030 53.759

Das atividades operacionais 2017 2016
Resultado antes das provisões tributárias (26) (73)
Variações nos ativos/passivos circulantes e não circulantes (144) (355)
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Adiantamento de fornecedores (1) –
Terrenos (188) (311)
Depósitos Judiciais 43 (43)
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Fornecedores 2 –
Obrigações sociais e tributárias – (2)
Outras contas a pagar – 1
Caixa proveniente das/ (aplicado nas) operações (170) (428)
Imposto de renda e contribuição pagos (1) –
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades operacionais (171) (428)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas 296 424
Caixa líquido (aplicado nas)/proveniente das 
atividades de financiamento 296 424

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 125 (4)
Caixa e equivalentes de caixa (inclusive títulos e valores mobiliários)
No início do exercício 4 8
No final do exercício 129 4
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 125 (4)

Capital 
social

Lucros/
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 53.500 (503) 52.997
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício – (73) (73)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 53.500 (576) 52.924
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício – (27) (27)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 53.500 (603) 52.897

Notas 2017 2016
Despesas administrativas e comerciais 9 (28) (67)
Despesas Tributárias – (3)
Lucro/Prejuízo antes das receitas/despesas financeiras (28) (70)
Despesas financeiras 10 (2) (3)
Receitas financeiras 4 –
Prezuízo antes do IRPJ e Contribuição Social (26) (73)
Imposto de renda e contribuição social corrente (1) –
Prejuízo do Exercício (27) (73)

1. Informações gerais – A Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado constituída em 
27/07/2011, com o objetivo de promover a incorporação de um empreendi-
mento imobiliário no imóvel a ser formado pela unificação de vários terrenos 
situados no Bairro Campo Belo, Cidade de São Paulo (Nota Explicativa nº 
7). O empreendimento será realizado na Rua Gabrielle D’Annunzio com a 
Rua Princesa Izabel e já possui a vinculação do CEPAC, não tendo ainda 
data determinada para lançamento. 2. Resumo das principais políticas 
contábeis – As principais políticas contábeis aplicadas na preparação des-
tas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, 
salvo disposição em contrário. 2.1. Declaração de conformidade e base 
de preparação das demonstrações contábeis: As demonstrações contá-
beis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, 
em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). A Companhia não realiza operações em moeda 
estrangeira e atua em um único ambiente econômico, usando o Real como 
“moeda funcional”, a qual é também a moeda de apresentação das demons-
trações contábeis. A preparação de demonstrações contábeis requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das 
políticas contábeis. As demonstrações contábeis em 31/12/2017 foram apro-
vadas pela a Administração da Companhia em 29/03/2018. 2.2. Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem caixa e saldos positivos em conta movi-
mento, mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de caixa 
da Companhia. 2.3. Ativos financeiros: 2.3.1. Classificação: A Companhia 
classifica seus ativos financeiros sob a categoria de empréstimos e recebí-
veis. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros 
dependendo da finalidade para a qual foram adquiridos no reconhecimento 
inicial. Empréstimos e recebíveis são os ativos financeiros não derivativos 
com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo, 
os quais estão incluídos no ativo circulante por possuírem prazo de venci-
mento inferior a 12 meses após a data de emissão do balanço (se supe-
rior, estariam classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos 
e recebíveis da Companhia compreendem caixa e equivalentes de caixa. 
2.3.2. Reconhecimento e mensuração: Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado usando o método da taxa efetiva de 
juros. Os ativos mensurados ao custo amortizado são avaliados anualmente 
de forma objetiva e reconhecida como impairment no resultado de um ou 
mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos, e aquele 
evento de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de 
maneira confiável. 2.4. Imóveis a comercializar: Representados pelos ter-
renos para desenvolvimento de empreendimento imobiliário, avaliados pelo 
custo de aquisição, adicionados dos custos incorridos com o desenvolvi-
mento dos projetos, aprovações junto aos órgãos da Administração pública 
e dos encargos financeiros incorridos e diretamente relacionados com sua 
aquisição. O saldo em 31/12/2017 não excede o valor líquido de realiza-
ção. 2.5 Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia 
tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) 
como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido estimado 
com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a pro-
babilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a 
classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item indivi-
dual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessá-
rios para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual 
reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência 
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Não exis-
tem processos administrativos ou judiciais a favor ou contra a Companhia 
que requeira divulgação ou a constituição de provisões para contingências. 

Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº 14.119.406/0001-00

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 2.6. Capital social: Está representado exclusivamente por ações ordinárias 
nominativas, classificadas no patrimônio líquido. 2.7. Apresentação dos 
resultados abrangentes: As demonstrações dos resultados abrangentes 
referem-se à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período 
resultante de transações e outros eventos que não sejam as transações de 
capital com os associados. No decorrer dos exercícios apresentados, não 
ocorreram tais mutações e, dessa forma, a Companhia optou por apresentar 
apenas as demonstrações dos resultados. 3. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos – As estimativas e os julgamentos contábeis são con-
tinuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. As estimativas e premissas que poderão apresentar 
um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
referem-se ao valor de recuperação (impairment) dos imóveis a comercia-
lizar (Nota Explicativa nº 7). A determinação do valor recuperável efetuada 
pela Administração leva em consideração as perspectivas do negócio, par-
tindo de premissas como taxa de desconto a valor presente e período de 
tempo ainda necessário para o lançamento do empreendimento e a respec-
tiva comercialização dos imóveis. 4. Gestão de risco financeiro – A Com-
panhia possui operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais se 
destinam a atender suas necessidades operacionais, bem como reduzir a 
exposição a riscos financeiros. A Administração destes riscos é efetuada 
por meio de definição de estratégias, estabelecimento de sistema de con-
troles e determinação de limite de operação. A previsão de fluxo de caixa é 
monitorada pela Companhia para assegurar que tenha caixa suficiente para 
atender às necessidades operacionais, por meio das previsões contínuas 
das exigências de liquidez e da gestão da sua estrutura de capital, de forma 
a manter uma estrutura ideal para reduzir eventual impacto de risco de liqui-
dez. 5. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacio-
nais de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo 
de revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando 
o leitor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com 
outras empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigên-
cia de cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais de 
contabilidade – IFRS 9 – Instrumentos 
Financeiros: classificação, mensuração, 
perda por redução ao valor recuperável 
e contabilização de hedge.

Exercícios 
anuais inicia-

dos a partir de 
01/01/2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas internacionais de 
contabilidade – IFRS 15 – sobre o reco-
nhecimento de receita em transações de 
contratos com clientes.

Exercícios 
anuais inicia-

dos a partir de 
01/01/2018.

IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orientação do 
contrato de arrendamento previsto na 
IAS17.

Exercícios 
anuais inicia-

dos a partir de 
01/01/2019.

O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas 
as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 
16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor-
mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar 
os efeitos em suas demonstrações financeiras.
6. Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Bancos conta-movimento 129 4

129 4
7. Imóveis a comercializar 2017 2016
Gabrielle D’Annunzio, 274 32.327 32.327
Princesa Isabel, 680 699 699
Princesa Isabel, 682 638 638
Princesa Isabel, 690 1.666 1.666

2017 2016
Terrenos 35.330 35.330
Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 15.017 15.017
Outros gastos 3.484 3.296

53.831 53.643
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, a Companhia promo-
verá a incorporação de um empreendimento imobiliário em imóvel a ser 
formado pela unificação de vários terrenos situados no Bairro Campo 
Belo, na Cidade de São Paulo e já possui a vinculação do CEPAC, não 
tendo ainda efetuado o seu registro e determinado a data de lançamento. 
8. Patrimônio líquido – (a) Capital social: O capital social está represen-
tado por 53.500.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de 
R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas em 31/12/2017 (R$ 53.500.000 
em 31/12/2016). Em 26/05/2017, a Ashfare Participações S/A transfere a 
totalidade de suas ações ordinárias na seguinte forma: 5.350.000 ações 
para BLMH Empreendimentos Imobiliários Ltda, 535.000 ações para DZIK 
Serviços Administrativos Ltda, 3.210.000 ações para Gambier Gestão de 
Bens e Participações Ltda, 2.140.000 ações para Mogno Consultoria e 
Participações Ltda, 2.675.000 ações para MPR Serviços de Engenharia 
Civil S/S e 2.140.000 ações para SIQ Participações Ltda. No exercício de 
2014 as Sócias integralizaram o montante de R$ 1.080 na rubrica de Capi-
tal social a integralizar. O saldo a integralizar na data de 31/12/2014 era de 
R$ 576. Em 12/11/2013 as Sócias aprovaram aumento de capital da Com-
panhia de R$ 47.300.000 para R$ 53.500.000, representando um aumento 
de R$ 6.200.000, mediante a emissão de 6.200.00 novas ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. 
Em 30/04/2013 as Sócias aprovaram aumento de capital da Companhia 
de R$ 42.300.000 para R$ 47.300.000, representando um aumento de 
R$ 5.000.000, mediante a emissão de 5.000.000 novas ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. 
Em 01/03/2012 as Sócias aprovaram transformar a sociedade limitada em 
sociedade por ações, continuando com a mesma participação societária. 
No mesmo ato as acionistas resolvem aumentar o capital social de R$ 1 
para R$ 42.300, mediante a emissão de 42.299.000 novas ações, ao preço 
de emissão de R$ 1,00 cada, sendo R$ 5.758 em dinheiro e R$ 36.541 
correspondentes a parcela do custo dos terrenos e ao CEPAC onde será 
desenvolvido o empreendimento (Nota Explicativa nº 7). A composição do 
capital social pode ser assim demonstrada (em milhares de Reais):

% 2017
BLMH Empreendimentos Imobiliários Ltda. 10 5.350
DZIK Serviços Administrativos Ltda. 1 535
Gambier Gestão de Bens e Participações Ltda. 6 3.210
Lupi Investimentos e Incorporações Ltda. 10 5.350
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda. 30 16.050
Mogno Consultoria e Participações Ltda. 4 2.140
MPR Serviços de Engenharia Civil S/S 5 2.675
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 30 16.050
SIQ Participações Ltda. 4 2.140

100 53.500
9. Despesas administrativas 2017 2016
Serviços prestados – Pessoa Jurídica (25) (40)
Anúncios e publicações – (25)
Outras despesas (3) (2)

(28) (67)
10. Despesas financeiras 2017 2016
Despesas bancárias (1) (1)
Juros passivos – (1)
Multas (1) (1)

(2) (3)

A Diretoria José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2
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West Mall Empreendimentos e Participações S/AWest Mall Empreendimentos e Participações S/AWest Mall Empreendimentos e Participações S/AWest Mall Empreendimentos e Participações S/AWest Mall Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 09.569.313/0001-30

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2017 (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial             2017
Ativo/Circulante 9.744.574,94
Caixa e Bancos 4.100.518,94
Estoques Imóveis a Comercializar 5.644.056,00

Não Circulante 4.548.000,00
Créditos a Receber Terceiros 4.548.000,00

Permanente 220.000,00
Imobilizado 220.000,00

Total do Ativo 14.512.574,94

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2017
Receita Bruta Operacional 1.357.285,00
Deducoes sobre Receitas -49.540,90
Receita Líquida Operacional 1.307.744,10
Despesas/Receitas Operacionais: Receitas Financeiras 46,16
Despesas Financeiras -608,75
Resultado Operacional 1.307.181,51
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 1.307.181,51
Provisão da Contribuição Social -39.089,81
Provisão para Imposto de Renda -84.582,79
Lucro Líquido 1.183.508,91

Balanço Patrimonial             2017
Passivo/Circulante 252.060,85
Fornecedores a Pagar 220.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher 3.772,75
Provisao Impostos a Pagar 28.288,10

Não Circulante 12.647.646,89
Créditos de Sócios 12.465.646,89
Empréstimo 3ºs Longo Prazo 182.000,00

Patrimônio Líquido 1.612.867,20
Capital Social Realizado 1.344.056,00
Reserva Legal 268.811,20

Total do Passivo 14.512.574,94

Notas Explicativas: 1) As demonstrações foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis brasileiras, com observancia à Lei 6404/76 e posterio-
res; 2) A empresa é optante pelo Lucro Presumido, reconhecendo suas Re-
ceitas pelo regime de caixa; 3) O capital é representado por 1.344.056 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. 4) Lucros acumulados e Lucros do

Exercício transferidos para Reservas (Reserva Legal) e Dividendos a Distri-
buir (credito de sócios).

Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00
Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

WEST MALL EMPREENDIMENTOS E PWEST MALL EMPREENDIMENTOS E PWEST MALL EMPREENDIMENTOS E PWEST MALL EMPREENDIMENTOS E PWEST MALL EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 09.569.313/0001-30

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2016 (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial             2016
Ativo/Circulante 9.744.462,50
Caixa e Bancos 4.100.406,50
Estoques Imóveis a Comercializar 5.644.056,00

Não Circulante 4.548.000,00
Créditos a Receber Terceiros 4.548.000,00

Total do Ativo 14.292.462,50

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2016
Receita Bruta Operacional 1.646.550,00
Deduções sobre Receitas -60.099,07
Receita Líquida Operacional 1.586.450,93
Despesas/Receitas Operacionais
Receitas Financeiras 153,61
Despesas Financeiras -515,85
Resultado Operacional 1.586.088,69
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 1.586.088,69
Provisão da Contribuição Social -47.420,65
Provisão para Imposto de Renda -107.724,00
Lucro Líquido 1.430.944,04

Balanço Patrimonial             2016
Passivo/Circulante 1.397.457,32
Impostos e Contribuições a Recolher 4.576,77
Provisão Impostos a Pagar 35.595,55
Contas a Pagar 1.357.285,00

Não Circulante 1.756.036,65
Créditos de Sócios 1.756.036,65

Patrimônio Líquido 11.138.968,53
Capital Social Realizado 1.344.056,00
Resultados Acumulados 8.363.968,49
Resultado do Exercício 1.430.944,04

Total do Passivo 14.292.462,50

Notas Explicativas: 1) As operações da empresa concentram-se na adminis-
tração e aquisição de imoveis próprios, para renda; 2) As demonstrações
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, com
observancia à Lei 6404/76 e posteriores; 3) A empresa é optante pelo Lucro
Presumido, reconhecendo suas Receitas pelo regime de caixa; 4) O capital é
representado por 1.344.056 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00    •    Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

VMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 05.360.760/0001-62

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2016 (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo               2016
Circulante 29.111.937,57
Caixa e Bancos 6.283.937,57
Estoques Imóveis a Comercializar  22.828.000,00

Não Circulante 16.760.368,75
Créditos a Receber Terceiros 16.760.368,75

Permanente 604.293,97
Imobilizado 604.293,97

Total do Ativo 46.476.600,29

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2016
Receita Bruta Operacional 7.065.660,42
Deduções sobre Receitas -257.896,61
Receita Liquida Operacional 6.807.763,81
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas -25.344,00
Receitas Financeiras 393.347,83
Despesas Financeiras -1.285,00
Resultado Operacional 7.174.482,64
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 7.174.482,64
Provisão da Contribuição Social -224.196,62
Provisão para Imposto de Renda -598.768,33
Lucro Líquido 6.351.517,69

Passivo             2016
Circulante 667.288,73
Fornecedores Imobilizado 500.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher 15.863,84
Salários a Pagar 1.566,40
Provisão Impostos a Pagar 149.858,49

Não Circulante 882.000,00
Créditos de Sócios 400.000,00
Empréstimos 3º a Longo Prazo 482.000,00

Patrimônio Líquido 44.927.311,56
Capital Social Realizado 3.006.944,00
Resultados Acumulados 35.568.849,87
Resultado do Exercício 6.351.517,69

Total do Passivo 46.476.600,29

Notas Explicativas: 1) As operações da empresa concentram-se na adminis-
tração e aquisição de imoveis próprios, para renda; 2) As demonstrações
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, com
observancia à Lei 6404/76 e posteriores; 3) A empresa é optante pelo Lucro
Presumido, reconhecendo suas Receitas pelo regime de caixa; 4) O capital é
representado por 3.006.944 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00
Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

VMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/AVMC AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 05.360.760/0001-62

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2017 (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo               2017
Circulante 37.514.774,25
Caixa e Bancos 14.601.821,37
Estoques Imóveis a Comercializar  22.828.000,00
Impostos a Recuperar  84.952,88

Não Circulante 14.210.368,75
Créditos a Receber Terceiros 14.210.368,75

Permanente 604.293,97
Imobilizado 604.293,97

Total do Ativo 52.329.436,97

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2017
Receita Bruta Operacional 5.110.271,16
Deducoes sobre Receitas -186.524,88
Receita Liquida Operacional 4.923.746,28
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas -26.985,60
Receitas Financeiras 1.373.838,53
Despesas Financeiras -2.765,22
Resultado Operacional 6.267.833,99
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 6.267.833,99
Provisão da Contribuição Social -189.789,90
Provisão para Imposto de Renda -418.241,35
Lucro Líquido 5.659.802,74

Passivo             2017
Circulante 178.115,67
Impostos e Contribuições a Recolher 16.142,13
Salários a Pagar 1.667,86
Provisão Impostos a Pagar 160.305,68

Não Circulante 48.542.988,50
Créditos de Sócios 47.960.988,50
Emprestimos 3º a Longo Prazo 582.000,00

Patrimônio Líquido 3.608.332,80
Capital Social Realizado 3.006.944,00
Reserva Legal 601.388,80

Total do Passivo 52.329.436,97

Notas Explicativas: 1) As demonstrações foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis brasileiras, com observancia à Lei 6404/76 e posterio-
res; 2) A empresa é optante pelo Lucro Presumido, reconhecendo suas Re-
ceitas pelo regime de caixa; 3) O capital é representado por 3.006.944 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal 4) Lucros acumulados e Lucros do

Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00
Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

Exercício transferidos para Reservas (Reserva Legal) e Dividendos a Distri-
buir (credito de sócios).

PPPPPAULISTAULISTAULISTAULISTAULISTA REALA REALA REALA REALA REALTY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF nº 08.636.652/0001-29

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2016 (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo             2016
Circulante 40.161.168,15
Caixa e Bancos 494.283,18
Estoques Imóveis a Comercializar 39.464.028,39
Impostos a Recuperar 2.856,58
Outros Créditos a Receber 200.000,00

Permanente 167.825,99
Imobilizado 167.825,99

Total do Ativo 40.328.994,14

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2016
Receita Bruta Operacional 4.176.843,95
Deduções sobre Receitas -152.454,79
Receita Líquida Operacional 4.024.389,16
Despesas/Receitas Operacionais
Receitas Financeiras 203.466,70
Despesas Financeiras -12.857,15
Resultado Operacional 4.214.998,71
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 4.214.998,71
Provisão da Contribuição Social -120.293,09
Provisão para Imposto de Renda -310.147,52
Lucro Líquido 3.784.558,10

Passivo             2016
Circulante 89.115,36
Impostos e Contribuições a Recolher 9.707,71
Provisão Impostos a Pagar 79.407,65

Não Circulante 21.969.044,86
Financiamentos a Longo Prazo 404.378,92
Créditos de Socios 7.279.137,65
Crédito de Terceiros 191.532,10
Empréstimos 3º a Longo Prazo 14.093.996,19

Patrimônio Líquido 18.270.833,92
Capital Social Realizado 50.000,00
Resultados Acumulados 14.436.275,82
Resultado do Exercício 3.784.558,10

Total do Passivo 40.328.994,14

Notas Explicativas: 1) As operações da empresa concentram-se na adminis-
tração e aquisição de imoveis próprios, para renda; 2) As demonstrações
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, com
observancia à Lei 6404/76 e posteriores; 3) A empresa é optante pelo Lucro
Presumido, reconhecendo suas Receitas pelo regime de caixa; 4) O capital é
representado por 50.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00

Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

PPPPPAULISTAULISTAULISTAULISTAULISTA REALA REALA REALA REALA REALTY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/ATY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF nº 08.636.652/0001-29

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2017 (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo              2017
Circulante 40.157.940,65
Caixa e Bancos 491.055,68
Estoques Imóveis a Comercializar 39.464.028,39
Impostos a Recuperar 2.856,58
Outros Créditos a Receber 200.000,00

Permanente 167.825,99
Imobilizado 167.825,99

Total do Ativo 40.325.766,64

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2017
Receita Bruta Operacional 3.819.253,94
Deduções sobre Receitas -139.402,80
Receita Líquida Operacional 3.679.851,14
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas -144.931,02
Receitas Financeiras 10.825,89
Despesas Financeiras -5.014,74
Resultado Operacional 3.540.731,27
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 3.540.731,27
Provisão da Contribuição Social -109.994,53
Provisão para Imposto de Renda -281.540,28
Lucro Líquido 3.149.196,46

Passivo              2017
Circulante 118.804,76
Impostos e Contribuições a Recolher 12.696,20
Provisão Impostos a Pagar 106.108,56

Não Circulante 40.146.961,88
Financiamentos a Longo Prazo 347.000,00
Créditos de Sócios 28.444.168,03
Empréstimos 3º a Longo Prazo 11.355.793,85

Patrimônio Líquido 60.000,00
Capital Social Realizado 50.000,00
Reserva Legal 10.000,00

Total do Passivo 40.325.766,64

Notas Explicativas: 1) As demonstrações foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis brasileiras, com observancia à Lei 6404/76 e posterio-
res; 2) A empresa é optante pelo Lucro Presumido, reconhecendo suas Re-
ceitas pelo regime de caixa; 3) O capital é representado por 50.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. 4) Lucros acumulados e Lucros do

Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00
Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

Exercício transferidos para Reservas (Reserva Legal) e Dividendos a Distri-
buir (crédito de sócios).

CMV AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 07.813.996/0001-01

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2016 - (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo             2016
Circulante 2.771.409,40
Caixa e Bancos 91.538,27
Estoques Imóveis a Comercializar 2.679.871,13

Não Circulante 735.218,10
Créditos a Receber Terceiros 735.218,10

Total do Ativo 3.506.627,50

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2016
Receita Bruta Operacional 455.283,50
Deduções sobre Receitas -16.617,87
Receita Líquida Operacional 438.665,63
Despesas/Receitas Operacionais : Despesas Tributárias -7407,71
Receitas Financeiras 158,87
Despesas Financeiras -661,20
Resultado Operacional 430.755,59
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 430.755,59
Provisão da Contribuicao Social -13.112,17
Provisão para Imposto de Renda -21.853,62
Lucro Líquido 395.789,80

Passivo             2016
Circulante 12.457,46
Impostos e Contribuições a Recolher 1.419,30
Provisão Impostos a Pagar 11.038,16

Patrimônio Líquido 3.804.272,13
Capital Social Realizado 1.980.000,00
Resultados Acumulados 1.428.482,33
Resultado do Exercício 395.789,80
Lucros Distribuidos -310.102,09

Total do Passivo 3.816.729,59

Notas Explicativas: 1) As operações da empresa concentram-se na adminis-
tração e aquisição de imoveis próprios, para renda; 2) As demonstrações
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, com
observancia à Lei 6404/76 e posteriores; 3) A empresa é optante pelo Lucro
Presumido, reconhecendo suas Receitas pelo regime de caixa; 4) O capital é

representado por 1.980.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal
Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00     •    Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

CMV AUTOMAÇÃO S/ACMV AUTOMAÇÃO S/ACMV AUTOMAÇÃO S/ACMV AUTOMAÇÃO S/ACMV AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 07.813.996/0001-01

Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2017 - (valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo             2017
Circulante 2.727.361,74
Caixa e Bancos 51.269,18
Estoques Imóveis a Comercializar 2.676.092,56

Não Circulante 735.218,10
Créditos a Receber Terceiros 735.218,10

Permanente 788.000,00
Imobilizado 788.000,00

Total do Ativo 4.250.579,84

Demonstrativo do Resultado do Exercício             2017
Receita Bruta Operacional 826.819,11
Deduções sobre Receitas -30.178,89
Custo dos Imóveis Vendidos -3.778,57
Receita Líquida Operacional 792.861,65
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas -6.171,35
Despesas Tributárias -2,29
Receitas Financeiras 4.646,85
Despesas Financeiras -767,60
Resultado Operacional 790.567,26
Resultado Antes do IRPJ e CSLL 790.567,26
Provisão da Contribuição Social -16.792,40
Provisão para Imposto de Renda -26.615,12
Lucro Líquido 747.159,74

Passivo             2017
Circulante 9.250,06
Impostos e Contribuições a Recolher 1.703,07
Provisão Impostos a Pagar 7.546,99

Não Circulante 2.148.263,29
Créditos de Sócios 2.148.263,29

Patrimônio Líquido 2.093.066,49
Capital Social Realizado 1.980.000,00
Reserva Legal 113.066,49

Total do Passivo 4.250.579,84Notas Explicativas: 1) As demonstrações foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis brasileiras, com observancia à Lei 6404/76 e posterio-
res; 2) A empresa é optante pelo Lucro Presumido, reconhecendo suas Re-
ceitas pelo regime de caixa; 3) O capital é representado por 1.980.000 ações

ordinárias nominativas, sem valor nominal; 4) Lucros acumulados e Lucros do
Exercício transferidos para Reservas (Reserva Legal) e Dividendos a Distri-
buir (crédito de sócios).

Victor Nacim Abbud - Diretor Presidente CPF 108.726.398-00    •    Camila Mussolini Cardoso - Contadora CRC 1SP22266/O-8

As brincadeiras 
no cotidiano 
escolar

Ana Caroline Del Bem Caldas (*)

A complexidade do 

pensamento infantil é 

expressa nas atividades 

produzidas pelas 

crianças, com destaque 

no brincar, que é a 

atividade principal na 

infância. 

Por meio dele a criança 
aprende de forma mais 

signifi cativa. A aprendizagem 
ocorre permeada por diversas 
linguagens, e a linguagem das 
brincadeiras se destaca na 
infância, período de maior de-
senvolvimento do ser humano. 
Na Educação Infantil, a criança 
está em pleno desenvolvimento 
da compreensão, aquisição de 
linguagem e do pensamento 
generalizante (agrupamentos 
de ideias e conceitos). 

Nesta fase as brincadeiras de 
faz-de-conta são mais presen-
tes, então as crianças começam 
a entender o modo como os 
objetos funcionam e a relação 
dos adultos com os objetos 
e com as pessoas. Por isso a 
importância das brincadeiras 
e suas regras, que amadurecem 
o comportamento, auxiliam no 
desenvolvimento e na passa-
gem do pensamento empírico 
(experiência) para o abstrato 
(teoria). 

Também há a importância de 
atividades manuais, desenhos, 
música, leituras, construção 
de objetos, representações por 
meio de múltiplas linguagens, 
para constituir o desenvolvi-
mento integral da criança.

Entende-se, então, que a 
escola precisa organizar ati-
vidades que favoreçam uma 
variedade de opções para que a 
criança possa escolher, sentin-
do-se motivada e interessada a 
participar. 

Essas atividades devem ser 
organizadas visando favorecer 
brincadeiras com movimentos, 
aspecto fundamental, e que 
estejam presentes na Educa-
ção Infantil, pois, promove a 
adequação das exigências e 
propostas às possibilidades 
psicomotoras das crianças: o 
desenvolvimento da postura e 
atenção, da autonomia, e dos 
aspectos cognitivos e afetivos, 
de forma integrada. 

Para isso, a organização 
do tempo e do espaço, e das 
situações de aprendizagem, 
contando com ambientes pre-
parados com materiais diversos, 
jogos, brinquedos, de forma que 
a criança se sinta convidada à 
interagir e a brincar, são boas 
opções para favorecer a apren-
dizagem. Encontramos nos 
documentos ofi ciais que regem 
as diretrizes nacionais para a 
Educação Infantil a relevância 
das interações e brincadeiras 
como eixos que norteiam as pro-
postas para esta modalidade.

Os espaços, também conside-
rados como linguagem, consti-
tuem elemento importante na 
potencialização das relações 
que neles se estabelecem e que 
são permeadas pelo lúdico, pelo 
brincar. Podem ser organizados 
de acordo com as necessidades 
de aprendizagem, a temática 
do projeto desenvolvido e a 
faixa etária, promovendo nesses 
momentos as interações sociais, 
atendendo às individualidades 
e contribuindo para o atendi-
mento das crianças. 

As explorações sensoriais, os 
espaços para o faz de conta, para 
jogos de regra e jogos coopera-
tivos, promovem a construção 
de signifi cados que vão além 
do momento imediato, e que 
desempenham papel essencial 
na aprendizagem e no desen-
volvimento da criança. Vale 
ressaltar que uma educação 
de qualidade deve considerar 
as diversidades presentes em 
sala de aula e atender aos prin-
cípios de uma aprendizagem 
signifi cativa, para proporcionar 
o desenvolvimento infantil. 

A escola deve aderir novas 
propostas, visando sempre o 
bem-estar de cada criança. E se 
o brincar é a atividade principal 
na primeira infância, é necessá-
rio incluí-lo de maneira plena 
nas propostas em Educação 
Infantil, articulando-o cada 
vez mais com as situações de 
aprendizagem, como aquilo 
que move o desenvolvimento 
e a aprendizagem das crianças.

 
(*) -  Graduada em Pedagogia pela 
Faculdade de Filosofi a Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto; pós em 

Psicopedagogia Institucional pelo Centro 
Universitário Barão de Mauá; é docente 

no Colégio Marista Champagnat.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

C
87

2-
D

26
7-

5D
B

4-
D

B
D

D



São Paulo, quarta-feira, 09 de maio de 2018 Página 6

Especial
Fabio Rodrigues/ABr

Basta caminhar alguns minutos 
pelas ruas de Lisboa para perceber a 
quantidade de brasileiros por todos 
os lados

Marieta Cazarré/Agência Brasil

Apenas em 2017, cerca de 870 mil turistas brasi-
leiros visitaram o país. Mas não é só. Os brasi-
leiros são a maior comunidade de estrangeiros 

residentes em Portugal. Oficialmente, são cerca de 80 
mil pessoas, mas especialistas afirmam que este número 
é bem maior. Os dados foram divulgados pelo escritório 
de estatística da União Europeia.

Fugir da crise e da violência, buscar qualidade de vida 
e segurança são apenas alguns dos motivos que estão 
levando muitos brasileiros a fazerem as malas para viver 
em Portugal. A migração de brasileiros para a "terrinha" 
não é de hoje e já sofreu mudanças significativas. A 
escritora Ana Silvia Scott, em seu livro Portugueses, 
relata como a migração mudou os sentimentos entre 
portugueses e brasileiros nas últimas décadas. Ela 
recorda que, na década de 1980, os brasileiros que 
chegavam a Portugal eram recebidos com cordialida-
de e simpatia por uma população cheia de memórias 
carinhosas do Brasil. 

Naquela época quase todos os portugueses tinham 
histórias de parentes que foram para o Brasil. Em 1977, 
os portugueses assistiram a novela brasileira Gabriela, 
adaptada da obra de Jorge Amado, e a trama modificou 
comportamentos e a rotina dos portugueses. Além da 
música, as belezas naturais e o futebol. Zico, Falcão, 
Sócrates e Júnior, craques da "seleção canarinho", eram 
famosos do outro lado do 
Atlântico. 

No ano de 2000, afirma 
Ana Silvia em seu livro, 
que o cenário começou a 
mudar e o incômodo dos 
portugueses se tornou 
evidente. "O sentimento 
desagradável com relação 
aos brasileiros surgiu em 
Portugal devido a inten-
sificação de migrantes de 
baixa renda e pouca esco-
laridade". 

Enquanto nas décadas de 
80 e 90 a migração era em 
sua maioria de dentistas, publicitários e profissionais 
da área de informática, insatisfeitos com a instabilidade 
econômica gerada no governo Collor; nos anos 2000, o 
perfil preponderante de brasileiros era composto por 
trabalhadores da construção civil, do comércio, dos 
restaurantes e do serviço doméstico.

Atualmente houve uma 
mudança no perf i l  do 
brasileiro que migra para 
Portugal. O que se tem 
observado é um grande 
número de pessoas de 
classe média e alta, que 
têm optado por viver no 
país fugindo da violência 
e da insegurança. Não é 
raro ouvir relatos como o 
do engenheiro brasileiro 
Zwy Goldstein, 60 anos, 
que optou deixar São Paulo 
após ter sido assaltado.

Os brasileiros são a maior comunidade de estrangeiros residentes em Portugal.

Mais de 80 mil brasileiros migraram 
para Portugal em busca de segurança
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A aposentada carioca Lurdes Martins, 66 anos conta 
que tirava brincos, anéis e colares para andar nas ruas 
de Ipanema, onde morava. "O contexto brasileiro - social, 
político e econômico - foi o que me impeliu a emigrar para 
Portugal. Além da minha admiração pelo país e pelo povo 
português. A qualidade e o custo de vida é bem melhor 
que no Brasil. Estou bem feliz aqui", afi rma Lurdes.

Ela é bancária aposentada e obteve o visto de "residên-
cia temporária" em Portugal. Esse tipo de visto é con-

cedido para estrangeiros 
que comprovem ter ren-
dimentos para se manter 
no país. O valor necessário 
para a obtenção do visto 
varia de acordo com a 
quantidade de pessoas da 
família que se candidatar a 
viver no país. O engenheiro 
Zwy e sua mulher vieram 
para Portugal com o mes-
mo visto que Lurdes. Ele 
conta que, após ter tomado 
um tiro em uma tentativa 
de assalto em São Paulo, 
chegou à conclusão de que 
não dava mais para viver 
no Brasil.

"Eu nunca tinha pensado em vir para Portugal, mas 
comecei a ler matérias que falavam do país. Então re-
solvi vir com a minha mulher, em março de 2016, para 
dar uma olhada. Eu adorei isso aqui e, em 24 horas, eu 
decidi: quero mesmo é ficar aqui, porque é muito legal! 
Entramos com processo (no Consulado), foi super rá-
pido naquela época e em agosto a gente estava aqui", 
conta Zwy. Para ele, a grande vantagem de viver em 
Portugal é a segurança. "A gente não tem esse tipo de 
preocupação aqui. Acho incrível isso aqui, não preciso 
olhar pro lado, não preciso olhar pra trás, não preciso 
achar que alguém vai aparecer e ferir a gente".

Além disso, para Zwy, a animosidade entre portugue-
ses e brasileiros é coisa do passado. "As pessoas são 
simpáticas ao contrário do que falavam sempre. Os 
portugueses recebem muito bem e temos vários amigos 
aqui. A gente viaja pelo país, que é pequeno, e dá pra 
ver muita coisa e acaba aprendendo a história do país", 
conta Zwy, que se diz realizado em Portugal.

Ele afirma que, do Brasil, a saudade é apenas dos 
amigos, dos lugares pelos quais passou e dos prédios 
que construiu. No Natal do ano passado, esteve em São 
Paulo para visitar os parentes e fui novamente assal-
tado. "Se existia ainda algum resquício de vontade de 
voltar, não tenho mais nenhuma. A paz que tenho aqui 
não tem preço".

Residência temporária
Inicialmente, a autorização de residência temporária 

tem validade de um ano. Após a primeira renovação, o 
documento deve ser revalidado a cada dois anos. Após 
seis anos de residência legal, a pessoa pode solicitar a 
nacionalidade portuguesa. Para obter a autorização, é 
preciso fazer como Lurdes, que deu entrada no pedido 
ainda no Brasil, no Consulado de Portugal. Há uma 
série de documentos que são exigidos nessa primeira 
etapa, como comprovante de rendimentos e certidões 
negativas da Justiça.

Ao chegar em Portugal, é necessário procurar pelo 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para 
apresentar documentação complementar e agendar 
uma entrevista pessoal. "O meu processo de obtenção 
do visto foi um pouco complicado, por problemas de 
comunicação com o Consulado, mas depois que tive 
apoio de um escritório de ajuda aos migrantes aqui em 
Lisboa, tudo ficou mais fácil", disse Lurdes.

É importante ressaltar que há outros tipos de autori-
zação de residência, como a "Autorização de Residência 
por Investimento", conhecida como visto gold; a Auto-
rização de Residência Permanente e a Autorização de 
Residência Não Habitual. Há ainda diferentes vistos para 
quem quer residir em Portugal e não tem a cidadania, 
como os de trabalho ou estudo. Os interessados devem 
procurar informações específicas sobre os diferentes 
tipos de visto e as documentações necessárias.

Os brasileiros foram os que mais receberam naciona-
lidade portuguesa no ano de 2016. Neste ano, a nacio-
nalidade lusitana foi concedida a pouco mais de 25 mil 
pessoas, entre as quais estão 8 mil brasileiros, ou seja, 
31% do total. Entre os brasileiros que adquiriram, em 
2016, nacionalidades europeias, 36,3% foram obtidas 
em Portugal; 27% na Itália e 15,4% na Espanha.

A aposentada Lurdes 
Martins.
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NOTA 10. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
Imobilizado Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em
Aquisições  31/12/17 em  2017 em 2017 em 2017 31/12/16 em 2016  em 2016  em 2016 31/12/15
Equipametos Instalações Industriais 10.139.858 84.328  - 292.215 9.763.315 619.789  (6.745) 346.072 8.804.199
Móveis, Utensílios e Instalações 496.693  -  (4.508)  - 501.201 12.777  (6.039)  - 494.463
Veículos 420.136  -  (68.500)  - 488.636  -  -  - 488.636
Equipamento Processamento de Dados 262.125 2.171  -  - 259.954 27.252  -  - 232.702
Imobilizado em Andamento 174.343 420.808  -  (292.215) 45.750 89.422  -  (346.072) 302.400
SOMA DO IMOBILIZADO 11.493.155 507.307  (73.008)  - 11.058.856 749.240  (12.784)  - 10.322.400
Depreciações Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em
sobre Aquisições  31/12/17 em  2017 em 2017 em 2017 31/12/16 em 2016  em 2016 em 2016 31/12/15
Equipametos Instalações Industriais 6.885.758 313.544  -  - 6.572.214 304.004  (4.572)  - 6.272.782
Móveis, Utensílios e Instalações 363.653 18.184  (4.508)  - 349.976 18.633  (6.039)  - 337.382
Veículos 385.914 37.900  (47.406)  - 395.420 60.080  -  - 335.340
Equipamento Processamento de Dados 181.186 22.231  -  - 158.955 20.578  -  - 138.377
SOMA DAS DEPRECIAÇÕES 7.816.511 391.859  (51.913)  - 7.476.565 403.295  (10.611)  - 7.083.881
IMOBILIZADO LÍQUIDO 3.676.644 115.448  (21.094)  - 3.582.291 345.945  (2.173)  - 3.238.519
Intangível Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em
Aquisições  31/12/17 em  2017 em 2017  em 2017 31/12/16 em 2016  em 2016 em 2016 31/12/15
Software 372.658  -  -  - 372.658 5.371  -  - 367.287
Direitos Uso Telefone 74.161  -  -  - 74.161  -  -  - 74.161
Marcas e Patentes 6.370.280  -  -  - 6.370.280  -  -  - 6.370.280
SOMA DO INTANGÍVEL 6.817.099  -  -  - 6.817.099 5.371  -  - 6.811.728
Amortização Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em Aquisições Baixas Transfer. Saldo em
sobre Aquisições  31/12/17 em  2017 em 2017 em 2017 31/12/16 em 2016  em 2016 em 2016 31/12/15
Direitos Uso Telefone 74.161  -  -  - 74.161  -  -  - 74.161
Software 294.273  47.820  -  - 246.453 49.063  -  - 197.390
SOMA DAS AMORTIZAÇÕES 368.433 47.820  -  - 320.614 49.063  -  - 271.551
INTANGÍVEL LÍQUIDO 6.448.666 47.820  -  - 6.496.485  (43.692)  -  - 6.540.177

Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
A T I V O Nota 2017 2016
CIRCULANTE 15.653.119 18.458.311
CAIXA E EQUIVALENTES
  DE CAIXA 4 218.621 15.596

Caixa e bancos 218.621 15.596
DIREITOS REALIZÁVEIS 15.158.197 18.353.265
Clientes 3.c 7.805.298 9.642.092
Adiant. a empregados 67.395 81.859
Impostos a recuperar 7 216.173 410.097
Adiantamento a fornec. 105.593 55.937
Outros valores a receber 1.257.585 75.642
Estoques 5 5.706.153 8.087.638
Desp. exerc. seguintes 276.301 89.450

NÃO-CIRCULANTE 17.096.152 17.428.210
   REALIZ. A L. PRAZO 6.959.507 7.338.099
    DIREITOS REALIZÁVEIS 6.959.507 7.338.099

 Depósitos judiciais 8 6.869.207 7.222.853
 Empréstimos compulsórios

    Eletrobrás 65.832 65.832
    Impostos a recuperar 24.468 49.414
    INVESTIMENTOS 11.335 11.335
       Investimentos diversos 11.335 11.335
    IMOBILIZADO 10 3.676.644 3.582.291
       Custo corrigido 11.493.155 11.058.856
      (-) Depr. acumuladas (7.816.511) (7.476.565)
    INTANGÍVEL 10 6.448.666 6.496.485
       Custo corrigido 6.817.099 6.817.099
      (-) Amort. acumuladas (368.433) (320.614)
TOTAL DO ATIVO 32.749.271 35.886.521
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
P A S S I V O Nota 2017 2016
CIRCULANTE 17.135.601 14.410.379

Fornecedores 1.366.044 916.948
Salários a pagar 58.116 83.685
Impostos, taxas e

   contribuições diversas 1.036.950 657.349
Instituições financeiras 12.191.336 11.131.958
Prov.p/férias e encargos 3.h 319.220 466.106
Outras contas a pagar 338.407 385.398
Provisão de perda

  em controlada 9 1.825.528 768.935
NÃO-CIRCULANTE 5.332.493 5.204.119

Instituições financeiras 11.a 5.332.493 5.204.119
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.281.177 16.272.023

Capital social realizado 12 20.000.000 20.000.000
Prejuízos Acumulados (9.718.823) (3.727.977)

TOTAL DO PASSIVO
 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.749.271 35.886.521
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações
Contábeis e Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno adicionar o que segue:
1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2017 uma Receita Líquida de R$ 19.968.889, o que significa uma retração de 55,02% em relação a 2016, isso porque o
segmento de iluminação pública também apresentou a mesma queda. A empresa realizou diversas medidas para reestruturar seu parque fabril e suas atividades administrativas com vista
a redução de despesas e adequação ao momento econômico geral brasileiro. O setor público, foi atingido com a troca de prefeitos, uma vez que mais de 90% das Administrações Municipais
foram entregues a novos gestores que evidenciaram um déficit em contas públicas, o que impediu a implementação de melhorias, principalmente nos parques de iluminação pública que possui
recurso vinculado para essa finalidade havendo desvinculação dessas receitas para outras pastas. A queda nesse mercado, por força das novas gestões girou em torno de 70%, e refletiu
em todo segmento de iluminação pública do país, resultando na redução do faturamento geral das empresas do setor, e consequentemente na redução no quadro de funcionários de
todos os setores da Companhia. 2. Conjuntura Econômica: No final de 2016, o governo piorou sua expectativa em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2017, passando
de 0,50% - percentual que vinha sendo mantido desde antes do estouro da crise – para 0,41%. Na prática, os especialistas do mercado eliminaram R$ 5,64 bilhões de expectativa de
crescimento para este ano.  Segundo o IBGE a taxa de investimento em 2017 foi de 15,6% do PIB, abaixo do observado no ano anterior que foi de 16,1%. Para a América Latina o FMI
afirma que o Brasil foi beneficiado com a conjuntura. De uma contratação de 3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016, o fechamento de 2017 ficou em torno de 1% positivo. 3. Desempenho
Econômico-Financeiro: A inflação brasileira medida pelo IPCA - IBGE em 2017 foi de 2,95%, abaixo do piso da meta que era de 4,5%, mas o setor enfrentou pressão nos seus custos acima
dos índices oficiais de inflação, principalmente pela forte variação cambial do período. 4. Desafios para 2018: A Ilumatic S.A. projeta o seu faturamento em 2018 um crescimento de 90%
em relação ao ano de 2017. A título comparativo, no primeiro trimestre de 2018 a Cia já apresentou um crescimento de 80% em relação ao mesmo período do ano anterior, realizando
inclusive novas contratações visando atender o crescimento da nova demanda. A Companhia já investiu em um novo produto e estará lançando mais dois novos produtos a partir de maio
de 2018, consolidando as previsões para esse ano. Segue apostando no crescimento nos produtos de alta tecnologia, notadamente nas luminárias LED, Tomada Nema de 7 contatos e
Telegestão da Iluminação Pública, para consolidar sua presença no mercado externo e local.  A expectativa a partir de março de 2018 é que o PIB cresça 2,76%, após a terceira redução
consecutiva. O ponto médio do indicador em março de 2018 chegou a marcar 2,92%. 5. Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores,
parceiros e instituições financeiras pelo apoio e confiança e ao grupo de colaboradores pela dedicação e empenho apresentados. São Paulo- SP, 23 de março de 2018. A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/JAN./15 A 31/DEZ./17) R$(1)
                          Contas Capital Prejuízos Total
Especificações Social Acumulados Geral
SALDOS EM 31/DEZ./15     20.000.000 (4.762.934)     15.237.066
Lucro líquido do exercício - 1.034.957 1.034.957
SALDOS EM 31/DEZ./16     20.000.000 (3.727.977)     16.272.023
Ajuste equivalência patrimonial - 95.497 95.497
Prejuízo  do exercício                                          -         (6.086.343) (6.086.343)
SALDOS EM 31/DEZ./17     20.000.000     (9.718.823)     10.281.177

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
CNPJ n° 61.276.226/0001-04 - NIRE: 35300031661

Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
2017 2016

RECEITA BRUTA 29.622.660 66.020.615
Vendas de produtos 26.577.066 58.937.088
Vendas de mercad. e serviços 3.045.594 7.083.527

DEDUÇÕES (9.653.771) (21.622.735)
Devoluções de vendas (501.907) (1.787.335)
Impostos e contribuições (9.151.864) (19.835.400)

RECEITA LÍQUIDA 19.968.889 44.397.880
CUSTOS DAS VENDAS
 E SERVIÇOS (16.306.274) (30.297.758)
LUCRO BRUTO 3.662.615 14.100.122
RECEITAS/DESP. OPERAC. (5.981.695) (7.376.009)

Despesas com vendas (3.471.840) (4.771.118)
Despesas administrativas (1.976.361) (2.287.353)
Participação de Empregados (53.417) (117.955)
Depreciações e Amortizações (439.679) (452.359)
Depreciações e amortizações

   apropriadas aos custos 385.925 375.785
Outras receitas operacionais 180.769 58.312
Outras despesas operacionais (607.092) (181.321)

 Resultado da equiv. patrim. (1.152.090) (1.467.397)
LUCRO OPERACIONAL (3.471.170) 5.256.716
 Receitas Financeiras 1.437.112 1.390.985

Receitas Financeiras 1.437.112 1.390.985
 Despesas Financeiras (4.052.286) (4.951.053)

Despesas Financeiras (4.052.286) (4.951.053)
DESPESAS FINANCEIRAS
 LÍQUIDAS (2.615.174) (3.560.068)
LUCRO ANTES DO IR E CSLL (6.086.344) 1.696.648
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 - (184.767)
IMPOSTO DE RENDA                 - (476.924)
LUCRO/PREJ. DO EXERC. (6.086.344) 1.034.957
  Lucro Básico por Ação
  de Operações Contínuadas (30,43) 5,17
  Lucro Diluído por Ação
  de Operações Contínuadas (30,43) 5,17

Demonstração do Valor Adicionado em R$(1)
2017 2016

1.RECEITAS 29.280.429 64.289.419
Vendas de mercadorias,

   produtos e serviços 29.120.754 64.233.280
Outras receitas 135.269 54.412
Receitas/despesas relativas

   de ativos próprios 24.406 1.727
2.INSUMOS ADQUIRIDOS
   DE TERCEIROS 18.858.754 39.746.486

Matérias-primas consumidas 15.079.972 33.759.976
Mat., energia, serviços de terc.

  e outras desp. operacionais 3.778.782 5.986.510
3.VALOR ADICION. BRUTO 10.421.675 24.542.933
4.DEPRECIAÇÃO, AMORTI-
  ZAÇÃO E EXAUSTÃO 439.679 452.359
5.VALOR ADICIONADO LÍQ.
  PRODUZ. PELA ENTIDADE 9.981.996 24.090.574
6.VALOR ADICIONADO
   RECEBIDO EM TRANSF. 285.022 (76.412)

Resultado de equiv. patrim. (1.152.090) (1.467.397)
Receitas financeiras 1.437.112 1.390.985

7.VALOR ADICIONADO
  TOTAL A DISTRIBUIR 10.267.018 24.014.162
8.DISTRIBUIÇÃO DO
   VALOR ADICIONADO 10.267.018 24.014.162

8.1 Pessoal 5.010.307 6.273.762
Remuneração direta 3.942.167 5.098.121
Benefícios 449.990 669.467
FGTS 618.150 506.174

8.2 Imp, taxas e contrib. 6.591.994 10.992.090
Federais 4.083.544 6.980.884
Estaduais 2.398.145 3.914.405
Municipais 110.305 96.801

8.3 Remun. capitais de terc. 4.751.061 5.713.353
Juros 4.052.286 4.951.053
Aluguéis 698.775 762.300

8.4 Remun.de Cap. Próp. (6.086.344) 1.034.957
Lucros/Prejuízos retidos (6.086.344) 1.034.957

Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
FLUXOS DE CAIXA DAS 2017 2016
 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do IR e da CSLL (6.086.344) 1.696.648
Ajustes para reconciliar
 o lucro líquido com caixa líquido
 Aplicado/obtido nas/das
  atividades operacionais:
     Depreciação e amortização 439.679 452.358
     Custo na alienação de
        imobilizado e intangível 21.094 2.173
     Equivalência patrimonial 1.152.090 1.467.397
    Juros sobre financiamentos 368.835 500.916
       Total (4.104.646) 4.119.493
Variação nos saldos de contas dos
 grupos do ativo e do passivo
Contas a receber de clientes 1.836.794 6.564.147
Estoques                2.381.485 (604.232)
Impostos a recuperar                   193.924 127.052
Despesas antecipadas (186.851) 42.751
Outros créditos do ativo

  curto e longo prazo                (838.543) (1.123.483)
Fornecedores                  449.096 (3.075.226)
Imp, taxas e contrib. diversas 379.601 (2.143.645)
IR e CSLL  - (918.217)
Provisão de fériais                 (146.886) 8.533
Salários                  (25.569) (35.862)
Outros débitos/contas a

  pagar - curto e longo prazo (46.991) (511.909)
Total líquido na variação das
 contas de ativo e passivo 3.996.060 (1.670.091)
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS
 ATIVIDADES OPERACIONAIS (108.586) 2.449.402
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
  DE INVESTIMENTOS
Aquis. de bens do ativo imobil. (507.307) (749.240)
Aquisição ativo intangível - (5.372)
Recebimento por venda

  de bens do imobilizado - 3.900
Acréscimo de investimentos - (324.602)

CAIXA LÍQ. OBTIDO NAS/DAS
  ATIV. DE INVESTIMENTOS (507.307) (1.075.314)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
 DE FINANCIAMENTO
Empréstimos c/ instit. financ. 15.258.745 11.513.200
Amortiz. de financiamentos (14.439.827) (13.097.084)
Parcelamento de tributos                            - -

CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
 ATIV.  DE FINANCIAMENTOS 818.918 (1.583.884)
DIMINUIÇÃO LÍQ. NO CAIXA E
 EQUIVALENTES DE CAIXA 203.025 (209.797)
CAIXA E CAIXAS EQUIVA-
 LENTES EM 01 DE JANEIRO 15.596 225.392
CAIXA E CAIXAS EQUIVA-
 LENTES EM 31 DE DEZEMBRO 218.621 15.596
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31
 de Dezembro de 2017 (Valores Expressos em R$ [1])

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

  (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL: A companhia tem como
atividade: a industrialização e o comércio de produtos e
equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além de
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos
produtos relacionados em seu objeto social, bem como, a
respectiva exportação; o comércio de componentes de
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação,

bem como, outros produtos para revenda; importação de
matérias-primas, componentes, materiais para revenda,
máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de material
para iluminação; a prestação de serviços de intermediação de
compra e venda de bens imóveis, de processamento de dados
para terceiros e de serviços de  galvanização corte, dobra,
estampagem e pintura; a prestação de serviços de administração,
locação, arrendamento, loteamento e incorporação de bens
imóveis; a participação no capital social de outras empresas,
como sócia cotista ou acionista, mesmo quando o objeto social
não coincida com o próprio, mediante a aplicação de recursos
próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de sistema informatizado (telegestão
e/ou telemetria) e suporte técnico com hospedagem de software;
fabricação de luminárias para iluminação e sua instalação. NOTA
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis de 31/dez./17 e 31/dez./16 foram
preparadas de acordo com as novas práticas brasileiras e
pronunciamento técnico das Pequenas e Médias Empresas -
PME, destacando-se o seguinte: balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício, das mutações do
patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e
demonstração do valor adicionado. Para fins de comparabilidade,
estamos apresentando também as Demonstrações Contábeis
do exercício encerrado em 31/dez./16. NOTA 3.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais
procedimentos adotados para a preparação das demonstrações
contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO DO RESULTADO: O
resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios
para apropriação de receitas, custos e despesas
correspondentes. b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos em conta
de livre movimentação. c) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:
Estão apresentadas a valores de realização a receber de clientes,
reconhecidos pelo regime de competência. d) ESTOQUES: Os
estoques de matérias-primas e produtos de revenda foram
mensurados pelo custo médio de aquisição, os quais não
superam os valores de mercado. Os estoques de produtos
acabados foram avaliados pelo custo médio de produção. As
provisões para estoque de baixa rotatividade, obsoletos, ou
para ajuste ao valor de mercado são constituídas quando
consideradas necessárias pela administração. e)
INVESTIMENTOS: Estão demonstrados ao custo de aquisição
e referem-se a créditos da Eletrobrás. O investimento em empresa
controlada foi ajustado por avaliação pelo método de
equivalência patrimonial, conforme demonstrado na Nota 9. f)
IMOBILIZADO: A obrigação da revisão periódica determinada
pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 13, item 54, foi efetuada
durante o exercício social iniciado a partir de 01/jan./10. Para
2017, em vista de não terem sido constatadas alterações
relevantes na situação dos bens que compõem o imobilizado da
companhia, incluindo as aquisições realizadas durante o exercício,
a sua administração decidiu manter as mesmas taxas de
depreciação calculadas pelos mesmos prazos de vida útil adotados
em 2010. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:
DESCRIÇÃO 31/DEZ./17 31/DEZ./16
Máquinas e Equip.
 Industriais 2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20%
Móv., Utens. e Instal. 4% a 10% 4% a 10%
Equip. Proces. de Dados 7% a 18% 7% a 18%
Veículos 20,00% 20,00%
g) INTANGÍVEL: O montante de R$ 6.370.280 refere-se ao
valor da marca Ilumatic. Os demais bens intangíveis são avaliados
pelo custo de aquisição, sendo o software amortizado a taxa de
5% a 20% a.a. h) PROVISÃO PARA FÉRIAS: Foi constituída

com base no direito adquirido dos funcionários até a data do
balanço, considerando, ainda, os encargos sociais e o adicional
de um terço. i) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: Quando calculada, é efetuada
com base no lucro, com a aplicação das alíquotas previstas na
legislação fiscal: imposto de renda: 15%, mais 10% de adicional
e 9% de contribuição social. j) OUTROS ATIVOS E PASSIVOS
CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES: São demonstrados
pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações cambiais incorridas até
a data do balanço (passivos). NOTA 4. CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/DEZ./17 31/DEZ./16
Caixas 5.451 10.376
Bancos conta corrente 213.169 5.220
TOTAL 218.620 15.596
O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Os bancos conta correntes representados pelas contas de
livre movimentação mantidas com instituições financeiras,
correspondem ao saldo existente no final do exercício.
NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 31/DEZ./17 31/DEZ./16
Produtos Acabados 979.749 2.018.495
Mercadorias para Revenda 142.313 535.718
Produtos em Elaboração 122.129 312.390
Matérias-Primas 4.380.257 4.936.171
Adiantamento a fornecedores 81.705 284.864
TOTAL 5.706.153 8.087.638
Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
revenda são destinados à venda, e seu giro e volume estão
compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA 6. VALOR
PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A empresa não
efetuou ajustes a valor presente de suas contas a receber e
a pagar, em razão de não serem relevantes.  NOTA 7.
IMPOSTOS A RECUPERAR: Correspondem a saldos de
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, de antecipações mensais e de retenção do imposto
de renda de juros sobre o capital próprio, e impostos
recuperáveis oriundos de aquisição de insumos e serviços. Os
valores estão atualizados pela variação mensal da Selic até 31/
dez./17 e 31/dez./16, quando aplicável. NOTA 8.
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A
Ilumatic S.A ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, com anuência do Tribunal de Justiça, o qual
determinou a penhora de direitos creditórios no valor de R$
6.112.655, para garantir o prosseguimento de discussão
judicial,e para garantir discussões de processos trabalhistas o
valor de R$ 1.110.198. NOTA 9. INVESTIMENTO: O
investimento relevante na empresa controlada Ilumatic
Argentina S/A está ajustado de acordo com o método de
equivalência patrimonial. O cálculo da equivalência patrimonial
está demonstrado a seguir:
INFORMAÇÕES S/ A EMPRESA 31/DEZ./17 31/DEZ./16
Ações do capital social 100.000 100.000
Patrimônio líquido ajustado (1.921.609) (809.406)
Lucro líquido ajustado (1.212.726) (836.653)
Número de ações possuídas 95.000 95.000
Percentual de participação 9 5 % 9 5 %
Investimentos
Saldos Iniciais (768.935) -
Aquisição de partic. societárias - 698.462
Resultado da equiv. patrim. (1.056.593) (1.467.397)
Provisão para perda em
 investimento em controlada (1.825.528) (768.935)

NOTA 11. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: a) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Os saldos de R$ 5.332.493 em 2017 e R$
5.204.119 em 2016, referem-se a empréstimos contraídos em moeda nacional e estrangeira, resgatáveis em parcelas mensais
até 15/jan./24com encargos financeiros de 2,50% a 21,72% a.a. a título de juros (CDI) e em moeda estrangeira pela cotação
do Dólar, com proteção cambial (Swap). Em garantia dos empréstimos foram concedidos avais do Diretor, da Controladora Intral
S.A., além dos próprios bens financiados. NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: a) CAPITAL SOCIAL: O capital social da companhia,
no montante de R$ 20.000.000, pertencente inteiramente a acionistas domiciliados no país, está composto por 200.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) LUCROS DISTRIBUÍDOS: Os lucros, quando distribuídos, são reconhecidos no
passivo circulante. No exercício de 2017 e 2016, não foram distribuídos lucros aos acionistas. NOTA 13. COBERTURA DE
SEGUROS: Em 31 de dezembro de  2017 a Companhia possuía  cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos, para
os bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
OBJETO MODALIDADE VALOR VALOR

SEGURADO 2017 SEGURADO 2016
Edificações e conteúdos, estoques, almoxarifados,
 responsabilidade cívil e  lucros cessantes Incêndio e  riscos diversos 33.035.330 29.400.000
Veículos Colisão e responsabilidade civil 6.240.000 5.880.000
Total 39.275.330 35.280.000
NOTA 14. CONTINGÊNCIAS: a) Ativas: Tramita no Supremo Tribunal Federal ação proposta pela companhia, vitoriosa do
TRF da 3ª Região, pela não incidência de PIS/COFINS sobre o ICMS contido no valor das vendas, onde há franca expectativa
de sucesso. A companhia estima em R$ 2.823.636, o montante que poderá ser recuperado quando houver o trânsito em

julgado. b) Passivas: b.1) Trabalhistas: As reclamatórias
trabalhistas, com valor dado às causas no total de R$ 854.717,
não foram objeto de provisionamento, com base na opinião
dos advogados da sociedade, tal o grau de incerteza dos
processos, sendo julgada somente como possível a saída de
recursos, bem como, pela ausência de dados confiáveis para
a mensuração de eventual perda. b.2) Fiscais: A companhia
defende-se de autuações fiscais das fazendas estadual e
federal – ICMS e IPI - no montante aproximado de R$
2.000.000. Também segundo os consultores jurídicos da
companhia, o grau de incerteza não permite a determinação
de probabilidade de perda, sendo grande, no mérito, a
expectativa de sucesso nas demandas. c) Garantias: Para
as contingências passivas a Controladora Intral S/A avalizou
fianças bancárias para garantir determinadas demandas, e
em favor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
para garantir o prosseguimento da discussão judicial, penhora
de direitos creditórios pertencentes a executada nos autos
do processo e seguro garantia.

Aos Administradores e Acionistas de ILUMATIC S/A
ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA - São Paulo - SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis de ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, exceto quanto a efeitos que possam advir do assunto
descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira de ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com
ressalva: As demonstrações contábeis da controlada Ilumatic
Argentina S/A, tomadas para avaliação de investimento
relevante pelo método da equivalência patrimonial não foram
examinadas por auditores independentes.
Consequentemente, nossa opinião, sobre a referida avaliação
e seu resultado, está baseada exclusivamente no exame de
seu processo calculatório e na simples observação dos valores
de patrimônio líquido apresentados naquelas demonstrações
contábeis. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Empresa, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos - Demonstração Valor Adicionado: A
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Empresa, e apresentada
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Empresa. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo

está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico
e é consistente em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Outras Informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A administração da Empresa é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. 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 demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis, ou com nosso conhecimento 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
declarar a este respeito. Responsabilidades da
administração pelas demonstrações contábeis: A
administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no 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 avaliação da capacidade de
a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis. Os responsáveis pela administração da Empresa
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria 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
razoável 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 profissional ao
longo da auditoria. Além disso: · Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e 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 relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Empresa. · Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. · Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Empresa.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não
mais se manter em continuidade operacional. · Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Eldorado do Sul, 23 de março de 2018.
AudiLink & Cia. Auditores
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Ciência e Tecnologia

Marcos Bregantim (*)

Vista há décadas como uma tecnologia do 
futuro, a IA é cada vez mais real e pre-
sente em nosso cotidiano corporativo. 

Muitas vezes não são tão perceptíveis, pois estão 
embarcadas dentro de ferramentas que já nos 
acostumamos a utilizar. De fato, a Inteligência 
artificial já está transformando e aprimorando 
muitos dos processos em todos os tipos de 
negócios. Isso porque, diante das projeções de 
especialistas, de que serão gerados 1,7 MB de 
novas informações a cada segundo, até 2020, 
é preciso analisar, compreender e interpretar 
esses dados, identificando padrões e fazendo 
correlações, em meio a um mar de dados não 
estruturados, algo que na era da informação 
demanda a ajuda de algoritmos e equações.

Um dos grandes empecilhos para a aplicação 
da Inteligência Artificial até agora foi a descon-
fiança sobre o tema. Alguns mitos, como o de 
que máquinas poderiam pensar como humanos 
e tomar o controle da sociedade, ou mesmo aca-
bar com todos os empregos, felizmente ficaram 
no passado. Hoje, as empresas já perceberam 
que o desenvolvimento de IA traz efeitos muito 
positivos e é fundamental fazer este tipo de 
investimento para ser protagonista na próxima 
década, com ganhos claros de produtividade, 
compliance e competitividade. E, ao contrário 
do que se temia, a inovação vem ajudando a 
criar novas profissões e funções no mercado 
de trabalho.

Um dos ganhos mais importantes para as 
empresas é o de competitividade. Assim como 
a inteligência humana, a IA também possibilita 
superar a concorrência ao identificar oportu-
nidades e tendências de maneira antecipada. 
Principalmente em situações nas quais os bons 
resultados costumam vir em processos bastante 
demorados.

Na Thomson Reuters, desenvolvemos um 
projeto para que nossos clientes pudessem 
identificar oportunidades de recuperar impos-
tos e pagar corretamente seus tributos de PIS/
Cofins. Por meio do mecanismo NLU - Natural 
Language Understanding, em poucos minutos, 
cruzamos dados de centenas de milhares de 
documentos para saber em quais transações 
é possível recuperar recursos, além de alertar 
quais pagamentos precisam ser corrigidos e, 
assim, evitar multas. Essa mesma análise, feita 
manualmente, levaria meses para ser concluída, 
sem contar o altíssimo custo envolvido.

Outra otimização bastante visível para as 
companhias está no ganho de produtividade. 

estar presente no seu negócio. 
E isso é muito bom!

Há algum tempo, a automação já transforma 
trabalhos manuais em atividades eletrônicas, 
mais rápidas e livres de erros. A nova onda é unir 
inteligência a essa robotização. Obter e cruzar 
dados importantes para o negócio, gerando 
análises qualitativas que auxiliam a tomada de 
decisão das empresas.

Um bom exemplo que desenvolvemos na 
Thomson Reuters é a solução ONESOURCE 
Global Trade Classifier, para empresas que 
atuam com importação e exportação de mer-
cadorias. A partir do histórico de transações 
da companhia e as regulamentações de mais 
de 160 países, a ferramenta consegue fazer a 
classificação fiscal automática das mercadorias 
que serão comercializadas. Além de agilizar o 
processo e evitar erros, o sistema identifica 
padrões entre os produtos e aprimora ainda 
mais a classificação, facilitando toda a gestão 
tributária do negócio.

Outro benefício fundamental é no compliance 
e gestão de risco, assuntos que ganharam ainda 
mais importância nos últimos anos. Sobretudo 
em um país com tamanha a complexidade fiscal 
como é o Brasil. Com a inteligência artificial é 
possível, de maneira rápida, identificar dentro 
das práticas atuais da empresa, o que é preci-
so ser adequado para se obter conformidade 
legal. O mecanismo de IA consegue cruzar 
essas informações e alertar sobre problemas 
antecipadamente.

E isso é apenas o começo. Com os avanços 
tecnológicos em escala exponencial, muito 
mais está por vir. Em breve, a Inteligência Ar-
tificial vai trabalhar de forma invisível e quase 
espontânea para identificar e antecipar riscos 
e oportunidades que sequer imaginamos para 
nossos negócios. Mas qual é o limite, até onde 
podemos chegar? Hoje é impossível prever. Só 
nos resta viver e aproveitar ao máximo o que a 
tecnologia pode nos proporcionar.

(*) É Diretor de Produtos para o segmento corporativo da 
Thomson Reuters Brasil.

@TI
AI é a maior aliada do RH na 

@Até pouco tempo atrás, as empresas não imagi-
navam como a tecnologia poderia revolucionar 

e contribuir de forma eficiente e estratégica. A 
inteligência artificial vem ganhando espaço nas 
corporações à medida em que os gestores compre-
endem a vantagem e o valor que os dados geram 
para os negócios.  Pesquisa feita pela IBM com seis 
mil executivos revelaram que 66% dos CEO acredi-
tam que a tecnologia vai gerar valor significativo no 
RH. Cerca de 40% dos participantes esperam que, 

em até três anos, as empresas adotem soluções 
para resolver problemas específicos de cada setor. 
Além de conectar gestores de RH e candidatos 
com os mesmos propósitos, o software consegue 
localizar profissionais com maior probabilidade de 
acerto para a empresa e vice e versa. Com o uso de 
cálculos, robótica, matemática e estatística, é feito 
um mapeamento das características de sucesso de 
profissionais que se destacaram em alguma área da 
empresa e, com o cruzamento correto dos dados, 
cria-se um “arquétipo” ideal de profissional (http://
www.kenoby.com/). 

 Balanço Patrimonial (Em R$ Mil ) 31.12.17 31.12.16
Ativo/Circulante 57.324  64.870
Caixa e bancos 9.434  18.491
Contas a receber 38.875 33.608
Outras contas a receber 2.539  3.849
Créditos fiscais 5.881  6.730
Adiantamentos 594  2.192
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo 29.022  40.281
Contas a Receber 836  1.915
Depósitos Judiciais 2.842  1.010
Intercompany 14.742  37.355
Empréstimos – Empresas relacionadas 10.602  0
Permanente 1.433  546
Imobilizado 1.433  546
Total Ativo 87.780  105.696  Demonstração de Resultados (Em R$ Mil )-Receita 31.12.17 31.12.16

Receita bruta de serviços prestados 90.791  74.228
 Impostos serviços prestados (9.024) (5.541)

 Balanço Patrimonial (Em R$ Mil ) 31.12.17 31.12.16
Passivo/Circulante 35.404  34.954
Fornecedores 15.657  8.474
Impostos a recolher 5.022  4.102
Salários e encargos sociais 4.874  5.480
Provisões 3.354  1.802
Adiantamentos 6.497 15.096
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 22.357 53.144
Intercompany 7.455  53.144
Empréstimos – Empresas relacionadas 14.902 –
Patrimônio líquido 30.019  17.599
Capital social 68.118  68.118
Lucros acumulados (38.099)  (50.519)
Total Passivo 87.780  105.696

Edson Dias -  VP Finance LATIN AMERICA
Luciane Viana Depret Vieira - Contadora - CRC 1SP203955/O-1

CEVCEVCEVCEVCEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDAA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDAA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDAA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDAA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
CNPJ 03.229.138/0001-55

Demonstrações Financeiras  - (Balanço não Auditado)
Receita líquida das vendas e serviços prestados 81.767  68.687
 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados(51.712) (42.499)
Lucro bruto 30.055  26.189
(Despesas) receitas operacionais (24.549)  (17.741)
 Gerais e administrativas (24.659)  (19.598)
 Outras receitas/despesas operacionais, líquidas 110  1.857
Lucro/ Prejuízo operacional antes
  do resultado financeiro 5.506  8.448
Resultado financeiro 9.767  (6.744)
 Despesas financeiras (601)  (5.652)
 Variação Cambial 10.257  (2.692)
 Receitas financeiras 111  1.601
Lucro / Prejuizo antes do IRPJ e da CSLL 15.273  1.704
Imposto de renda e contribuição social (2.853)  (19.867)
 Do exercício (3.372)  (1.085)
 Diferido 519  (18.782)
Lucro / Prejuizo líquido do exercício 12.420  (18.163)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0008776-63.2012.8.26.0100 (USUC 228). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Edna Brandão da Silva ou Edna da Silva Pontes e outros, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Carlos Lacerda, nº 
1.514 - Jardim Rosana 29º Subdistrito de Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 444,36 m², 
contribuinte nº 184.239.0040-0 em 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. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0051793-23.2010.8.26.0100 (USUC 1151). O(A) Doutor(a) Rodrigos Ramos , 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Alberto Jackson Byington, 
Perola E. Byington, Maria Helena Aranha Machado de Campos, Herdeiros de Roberto Machado de 
Campos, a saber: Lucila Machado de Campos, Thais Helena Machado de Campos, Roberto 
Machado de Campos Filho; Daniel Machado de Campos, Evangelina Botelho Machado de Campos, 
Maria Lisette Mendes de Almeida, Herdeiros de Napoleão Mendes de Almeida, a saber: Saulo 
Mendes de Almeida, Nathaly Antunes de Almeida; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elvia de 
Lutiis Cornelsen, Ellen Cornelsen, Evelyn Cornelsen Guedes, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 64, localizado 
no 6º andar, na parte dos fundos do Edifício Elisabeth, é classificado com tipo - A, situado na Praça 
Oswaldo Cruz, nºs 26, 34 e 38, no 2º Subdistrito Liberdade São Paulo SP, o qual tem uma área 
construída de 107,07 m², área útil de 91,50 m² e área comum de 15,57 m², cabendo a essa unidade uma 
área de 5/190 sobre a totalidade do terreno, contribuinte nº 038.012.0122-8, 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. 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o vigésimo quarto dia da lunação. Mercúrio em um aspecto difícil com Plutão pode 
dificultar ainda a comunicação. Algumas revelações podem gerar mal-entendidos nesta metade de 
semana. A Lua ingressa em Peixes desde a madrugada e deixa o astral mais sensível, empático e bem 
mais compreensivo. O astral favorece a fase de introspecção da Lua Minguante.  A intuição estará a flor 
da pele nesta metade de semana. A Lua em bom aspecto com Saturno permite usar a sensibilidade de 
forma mais direta e prática.
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Procure agir e seus sonhos irão se 
realizar apenas pela coragem e am-
bição. Aplique bem algum dinheiro 
que receber com competência. Com 
a Lua minguante a intuição estará a 
fl or da pele nesta metade de semana. 
Apenas termine o que começou. 
56/556 – Amarelo.

Bom dia para as ações comuns que 
não signifi quem riscos e avanços. 
Agora que o Sol está no segundo 
decanato do seu signo aumenta a 
energia e disposição para relacio-
nar-se sexualmente. Deixe de lado 
qualquer dúvida, mantendo a certeza 
no coração.  67/467 – Azul. 

O Sol no signo anterior ao seu, 
acentua as dificuldades sociais 
e dá um ímpeto para mudanças 
necessárias em vida. Pode obter a 
realização de um desejo íntimo há 
muito acalentado. Mantenha um 
clima de otimismo, mesmo diante de 
obstáculos e problemas familiares. 
44/34 – Azul.

O Sol em Touro dá maior atividade 
social e defi nição dos negócios que 
estiver realizando. A satisfação e 
equilíbrio pessoais melhoram a vida 
sexual. Se surgir algum imprevisto, 
em seguida virão as soluções. Deve 
resolver assuntos familiares antes 
que o Sol entre em Gêmeos. 93/693 
– Verde.

A Lua ingressa em Peixes desde a 
madrugada e deixa o astral mais 
sensível, empático e bem mais 
compreensivo. Alguns obstáculos 
serão superados para preparar um 
futuro novo e melhor. Faça tudo com 
dedicação para melhorar o resultado 
no fi nal nesta quarta-feira. 90/290 
– Amarelo.

A intuição estará a fl or da pele nesta 
metade de semana. A Lua em bom 
aspecto com Saturno permite usar a 
sensibilidade de forma mais direta e 
prática. É o momento de cultivar as 
ideias inovadoras e conseguir uma 
orientação de vida mais abrangente. 
23/323 – Cinza.

O Sol em direção ao terceiro decanato 
de Touro, na casa sete, ainda é res-
ponsável por parcerias e sociedades 
que podem ser iniciadas e rompidas.  
Fique atento aos acontecimentos e 
ouça opiniões antes de agir. Tendên-
cia a melancolia e alguma tristeza no 
fi nal desta quarta. 69/369 – Verde.

Uma promoção ou melhoria da 
condição material poderá se realizar 
antes do fi nal do mês. Colabore com 
as pessoas e mantenha o bom humor 
na intimidade. Até o fi nal desta 
semana será mais fácil sintonizar-se 
com uma energia boa de confi ança 
e otimismo. 43/234 – Azul.

Procure colocar um pouco mais de 
diversão e lazer em sua vida. Se 
estiver preparado pode retomar as 
atividades interrompidas. Sendo 
necessário, tome atitudes rápidas, 
até mesmo improvise em alguma 
coisa. Use de ousadia e coragem para 
arriscar. 88/788 – Amarelo.

A refl exão é mais importante que a 
ação. Nem todas as percepções são 
claras no início, por isso pense mais. 
Com o Sol na casa quatro, aumentam 
as chances de encontrar soluções. 
Faça viagens longas, reveja pessoas 
amigas ou conheça alguém interes-
sante.  78/878 – Branco.

Termine tudo que fi cou para trás. 
Os resultados do que esteja em 
andamento devem aparecer até a 
metade de maio. O Sol na casa três, 
ajuda a realizar as mudanças neces-
sárias, até mesmo sexualmente. As 
atividades intelectuais e as viagens 
estão favorecidas. 92/792 – Azul. 

Está mais envolvido com a pessoa 
amada, desejando viver intensamen-
te casa momento. No ambiente terá 
uma maior atenção de todos com 
quem convive. Conte com ajuda de 
colegas, amigos e da pessoa amada. 
A intuição estará a fl or da pele nesta 
metade de semana. 83/483 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 09 de Maio de 2018. Dia de Santa Luminosa, São Hermas, São 
Pacômio, São Gerôncio, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo Hahassiah, 
cuja virtude é a criatividade. Dia do Congregado Mariano, e Dia da União 

Europeia. Hoje aniversaria o humorista Dede Santana que nasceu em 1936 
 e faz 82 anos, a atriz e política Glenda Jackson que também chega aos 82 
anos, a atriz Candice Bergen que nasceu em 1946 e o cantor e compositor 
Billy Joel que faz 69 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa ambiciosa e inteligente, tem 
habilidades necessárias para conquistar o sucesso e a felicidade. Inteligente, 
sabe avaliar as pessoas e as situações. Mesmo tendo muito cedo aprendido 
que dinheiro é poder, pode vir a perceber que o sucesso material nem sempre 
traz a felicidade e que a satisfação vem através da sua natureza idealista. Têm 
habilidade potencial de expressar-se diante do público, em palestras, cursos e 
palestras. Sempre aprecia as coisas mais simples e despojadas. No lado negativo 
tende a se achar melhor que os outros.

Dicionário dos sonhos
BEIJO – Beijar a pessoa amada é sinal de entrada 
de dinheiro, mas se for uma mulher qualquer indica 
desavenças. Uma criança, novos amigos. Um homem 
qualquer cautela com seus inimigos. Um morto entrada 
de dinheiro. Um beijo de Deus indica que qualquer 
desejo será atendido. Números de sorte:  09, 13, 27, 
41 e 85.

Simpatias que funcionam
Para o homem se apaixonar: 1 pacote de biscoito 
de sua preferência, pode ser doce ou salgado; 1 litro 
de água fervida ou fi ltrada.  Coloque o nome completo 
do homem de sua vida em dez pedaços de papel, em 
formato de coração. A cada pedaço de papel você 
embrulhará um biscoito. Corte os papéis de coração 
num tamanho que caiba os biscoitos inteirinhos. Uma 
vez por dia, abra o papel e coma o biscoito, bebendo 
um pouco da água e mentalizando você ao lado da 
pessoa. Quando acabar de comer, repita durante 7 
dias: Sou sua e você é meu! Nada nos separa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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sociedade
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divisão 
entre
tribos
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típica do
indivíduo
trapaceiro

Cada uni-
dade em
uma enu-
meração

O nível do
mar, em
relação à
altitude

Prática de
retuitar

um "post"
(abrev.)

A terceira
incógnita 
matemá-

tica

Planícies
entre 

monta-
nhas

Que pode
ser posto
em prá-

tica
O mais na-
tural dos

elementos 
musicais

Mono-
grama de
"Flávia"

Ozzy
Osbourne,

cantor 
de rock

(?) horá- 
rios: as 24
divisões
da Terra 
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do bem
alugado

Couro
felpudo
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calçados
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cientista
brasileiro
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a meia-

cana
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indivíduo
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"(?) in 
one", micro
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nete (ing.)

O mais va-
lioso dos
metais

(símbolo)
(?)

Grimaldi,
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paulistana

Lago, em francês
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"Um Ser Amor" e

"Pássaro de Fogo"

Processo de escolha
por votação
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previsão do tempo

Ferro-
velho

Manchete 
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ou enga-
nosa, no
Facebook
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(sigla)
Tesla

(símbolo)

"Quem (?) não mata",
dito feminista
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Brasil
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como
"agogô"
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do Japão
Debai-
xo de 

Nascer,
em inglês
Periquito
brasileiro

Em pre-
sença de
Quintal

(símbolo)

3/all — lac — tui. 4/born — lima. 5/etnia. 6/abulia. 11/caça cliques.
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O espetáculo “Depoimentos 
para fi ssurar a pele”, do 
bailarino e coreógrafo Djalma 
Moura, tem estreia marcada 
para os dias 16 e 18 de maio

A proposta inicial do projeto era 
criar um corpo capaz de se trans-
formar em bicho, como um bisão, 

búfalo, ou outro ser que não apenas o ser 
humano. A partir deste ponto, o artista 
encontrou caminhos e poéticas negras, 
além de narrativas que dialogassem 
diretamente com o corpo negro e que 
mobilizassem o máximo do imaginário 
desse corpo. Desta forma, o coreógrafo 
chegou às mitologias e fi losofi as Iorubas 
africanas: os Orixás. O projeto tem apoio 
do Proac Primeiras Obras de produção 
de espetáculos e temporada de dança.
Iansã é o Orixá que dá corpo para esse 
trabalho. Inserida diretamente nas 
coreografi as, os movimentos de palco 
concentram-se em seus arquétipos e 
analogias em relação á natureza como 
os ventos, as tempestades, os raios, 
o búfalo: todos estes elementos são 

Dança

Refl exõesRefl exõesRefl exões
“Nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém
Neste mundo como você agora e nem nunca existirá.
Veja só o respeito que a vida tem por você.
Você é uma obra de arte — impossível de repetir,
Incomparável, absolutamente única.
Torne-se comum e você será extraordinário; tente se tornar extraor-
dinário e você continuará sendo comum.
Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz; para 
ser feliz é preciso coragem – é um risco tremendo.
OSHO

Circo

Uma produção circense Reverie. O elenco reúne artistas 
circenses vindos da Argentina, Ucrânia, Rússia, Etiópia e 
diversas partes do Brasil. Sob a produção executiva do 
diretor internacional de espetáculos Jeferson Alexnadre 
e da primeira dama do circo brasileiro Marlene Querubin. 
Reverie, que em português signifi ca Devaneio, terá dezenas 
de atrações exclusivas para tratar uma história que prome-
te levar o público a uma viagem em um universo utópico 
cheio de emoções surpreendentes. Nele, um simples ho-
mem, através de um sonho, passa a viver num turbulento 
mundo governado pelo estranho feiticeiro, enfrentando 
obstáculos e difi culdades para provar seu amor a uma 
bela princesa. E para que esse sonho se torne realidade, 
precisará acreditar nesse novo mundo, readquirindo sua 
verdadeira identidade de força e poder, libertando todos 
os seres dominados pelo “Reverie”, trazendo liberdade e 
esperança para conquistar o seu grande amor.Será um 
show onde o imaginário se transforma em realidade, pro-
vará que tudo é possível, basta acreditar. Uma verdadeira 
experiência perceptiva e alucinante do início ao fi m.

Serviço:  Anhembi, R. Prof. Milton Rodrigues. Quintas e sextas às 21h, sábados às 
17h30 e 21h e aos domingos às 16h e 19h30. Ingressos: a partir de R$ 180. Até 12/8.

Divulgação

Divulgação

Estreia
Aos 80 anos, Jô Soares volta aos palcos dirigindo e 

atuando na peça “A noite de 16 de janeiro”, título que 
remete à sua data de aniversário no próximo dia 5.. Após 
11 anos afastado do teatro, o apresentador, ator e diretor 
viaja pelo país ao lado de grande elenco para difundir a 
obra escrita por Ayn Rand. O público é fator fundamental 
desse trabalho: a história se passa em um Tribunal de 
Júri e, em todas as apresentações, 12 pessoas da plateia 
são selecionadas aleatoriamente para compor o Conse-
lho de Sentença, conferindo ainda mais interatividade 
e emoção à trama.

 
Serviço: Teatro Tuca,  R. Monte Alegre, 1024, Perdizes. Sextas às 21h30, sábados 

às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 100. Até 9/12.

utilizados como disparadores do processo 
criativo das danças e movimentos.

Serviços: Galeria Formosa, Baixos do Viaduto do Chá, 
s/n,  Centro. Quarta (16) e sexta (18) às 19h. Fábrica de 

Cultura Capão Redondo, R. Bacia de São Francisco, s/n - 
Conj. Hab. Jardim Sao Bento. Terça (22) às 15h e Centro 
Cultural Newton Gomes de Sá,  Av. sete de setembro s/ 
número, Centro, Franco da Rocha. Sexta (25) às 20h. 
Entrada franca.

Depoimentos para fi ssurar a pele.

Espetáculo internacional Show “REVERIE”

estreia em 11 de maio.

Elenco da peça “A Noite de 16 de Janeiro”, que estreia no Tuca. 

Erik Almeida

Maluquices químicas
O projeto “O Show da Química” é idealiza-

do e realizado pelo Diverte Teatro Viajante, 
que leva teatro para crianças e adolescentes 
de todo o Brasil. Com muitas experiências 
químicas, a peça é bastante interativa, o que 
prende a atenção dos pequenos espectadores 

do começo ao fi m. Os cientistas malucos levarão 
as crianças a descobrirem um mundo mágico 
de cores, sons e explosões. De maneira leve e 
divertida, os atores falam sobre os diferentes 
estados da matéria, polímeros, catalisadores e 
muito mais. As crianças passam a entender que 
a química está presente em todos os momentos 
da nossa vida. 

Serviço: Fabrica de Cultura Parque Belém, Av. Celso 
Garcia, 2231- Belenzinho. Quarta (16) às  14h30. Fábrica de 
Cultura Cidade Tiradentes. R. Henriqueta Noguez Brieba,281, 
Conj.  Habitacional Fazenda do Carmo.  Quinta (17) às 10h 
e 14h30. Museu Catavento, Av. Mercúrio, s/n, Brás. Sábado 
(19) e domingo (20) às 15h. Fábrica de Cultura Sapopemba,  
R.  Augustin Lubert, 300, Fazenda da Juta. Quinta (24), às 
10h e 14h30. Fábrica de Cultura Itaim Paulista, R. Estu-
dantes da China, 500, Itaim Paulista. Quarta (30) Às 14h30. 
Entrada franca.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: LUCAS ADORNO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Celia Adorno Nascimento Martins. A pretendente: MAIRA SAN-
TOS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, BA, no dia 
(31/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
de Jesus e de Deliane Santos de Jesus.

O pretendente: DAVID DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Sabino dos Santos e de Raimunda Leite 
dos Santos. A pretendente: DÉBORA RABELO DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/10/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Cardozo de Sá e de Maria do Carmo Rabelo.

O pretendente: KLEITON DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Luiz de Souza e de Janisa dos 
Santos de Souza. A pretendente: SUELLEN SENA DA CONCEIÇÃO, estado civil soltei-
ra, profi ssão cabeleireira, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/08/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo da Conceição 
Filho e de Eliana Sena da Conceição.

O pretendente: EZEQUIEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
cobranças, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero de Oliveira e de Edna Silva de Oliveira. 
A pretendente: ANDRIELY ALVES SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Monteiro de Souza e de Andreia da Silva Alves.

O pretendente: AFLODISIO DELFINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Salto da Divisa, MG, no dia (02/09/1947), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalina Delfi no de Souza. A pretendente: ELIETE 
MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Eunápolis, BA, no 
dia (22/11/1956), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florêncio 
Pereira Sanção e de Jesuina Maria de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS BARBOSA FELICIDADE, estado civil solteiro, profi s-
são cobrador de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubaldino Manoel Felicidade e de 
Ana Lúcia Barbosa Felicidade. A pretendente: PATRICIA LEITE, estado civil solteira, 
profi ssão merendeira escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/05/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Araci Leite de Paula.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de aceio 
e conservação, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1998), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edna Maria dos Santos. A pretendente: 
CAROLINE RODRIGUES DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas de Vasconcelos e de 
Cleonice Rodrigues Vieira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ALVES OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Quebrangulo, AL, no dia (05/06/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Carmo Oliveira. A pretendente: MARIA 
DE FÁTIMA LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Camacã, 
BA, no dia (22/10/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Costa da Silva e de Vilma Lima Silva.

O pretendente: JAIME MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Janiópolis, PR, no dia (30/04/1960), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimunda Mariano Medeiros. A pretendente: ROSANE BARBOSA 
MAIA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em Jacobina, BA, no 
dia (14/02/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de David 
Alves Maia e de Josefi na Barbosa Maia.

O pretendente: ROBSON GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves Oliveira e de Elita Gomes Oliveira. A pretendente: 
ANDRÉA LAURENTINO BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/09/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Bezerra Sobrinho e de Maria Laurentino Bezerra.

O pretendente: AVNER SOARES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osni Gomes de Oliveira e de Mary Soares da 
Rocha. A pretendente: ELAINE MOURA FERREIRA MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos da Silva Martins e de 
Elenice Moura Ferreira Martins.

O pretendente: SILAS CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Alves de Oliveira e de Neusa da Silva Cardoso. 
A pretendente: BRUNA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto Ferreira da Silva e de Liliam da Silva Ribeiro.

O pretendente: MARCELO RUFINO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (20/11/1986), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Onofre Martins e de Francisca Rufi no 
da Conceição Martins. A pretendente: ANGELICA RIBEIRO CASTRO, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Castro e de 
Jurema de Jesus Ribeiro Castro.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cortador, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauro Ferreira da Silva e de Maria Helena Ferreira. A 
pretendente: DEUSA MARIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em, Serra Talhada, PE, no dia (08/05/1979), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Manoel de Lima e de Maria de Lourdes de Lima.

O pretendente: FIRMINO LOPES DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, 
nascido em Mato Verde, MG, no dia (14/12/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cassionil Lopes de Sá e de Dalberta Barbosa de Sá. A preten-
dente: LIDIA SALDANHA DO NASCIMENTO, estado civil viúva, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Espedito Saldanha e de Maria Benedita Saldanha.

O pretendente: LUCAS LEOPOLDINO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1994), residente e domiciliado em 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Pereira e de Patricia Cristina 
Leopoldina. A pretendente: BIANCA PRATES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezion Januario da Silva e de Flavia Prates Chaves.

O pretendente: MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Moreira dos Santos e de Hilda Rodrigues. 
A pretendente: THAÍS SOBRINHO CAMPOS VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Campos Vieira e de Edilvilma Pereira 
Sobrinho.

O pretendente: PAULO HERMENEGILDO ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Juzeiro, BA, no dia (25/04/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermenegildo Antonio e de Izabel Joséfa da Silva. A 
pretendente: LILIAN FRANCISCA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Teixeira do Nascimento e de Vivaldina Francisca 
do Nascimento.

O pretendente: ERICK OLIVEIRA FELIX DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves de Souza Filho e de Terezinha 
Silva de Oliveira. A pretendente: JENNY PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Central, BA, no dia (26/04/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira dos Santos e de Maria 
Cleide Ferreira dos Santos.

O pretendente: GUILHERME COSTA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de som, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (30/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diovani Damião Silva e de Maria Eunice Costa 
Silva. A pretendente: ISABEL DA SILVA REGO, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vilmar Nunes de Araujo Rego e de Sandra Maria da Silva Rego.

O pretendente: KAYQUE BRUNO CARDOSO PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Salinas, MG, no dia (16/08/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aecio da Cruz Pinheiro e de Rosimeire 
Martins Cardoso Pinheiro. A pretendente: FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Salinas, MG, no dia (26/10/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eva de Fatima Pereira Santos.

O pretendente: WELLINGTON SILVA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão fu-
nileiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Dourado e de Lenilda Silva Dourado. A 
pretendente: MARIA REGINA VOLPE REZENDE, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
de costura, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio de Faria Rezende e de Conceição 
Aparecida Ricci Volpe.

O pretendente: IVANILSON JULIO NASCIMENTO DE ARAUJO, estado civil soltei-
ro, profi ssão administrador de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleonice Nascimento 
de Araujo. A pretendente: KATHLEEN QUARESMA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo da Silva e de 
Marcia Quaresma dos Santos.

O pretendente: THIAGO DADARIO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Conde Pereira e de Rosely Peres 
Dadario Pereira. A pretendente: AMANDA BORGES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Geraldo João da Silva e de 
Meire Eugenia Borges da Silva.

O pretendente: ELTON WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeilton Silva dos Santos e de 
Rosilene Oliveira da Cruz dos Santos. A pretendente: BEATRIZ VITÓRIA DA CRUZ 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marley da Cruz Pereira.

O pretendente: VALDOMIRO MATOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Bezerra da Silva e de Lourdes Vieira Matos 
da Silva. A pretendente: GRASIELA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão educadora infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1978), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rodrigues da Silva Neto.

O pretendente: JUAREZ MANOEL FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão enca-
nador, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jose Ferreira e de Roza Gama Bezerra. A 
pretendente: PAULA GAMA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (29/06/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Dias Bezerra e de Maria Gama Dias Bezerra.

O pretendente: JOSÉ RENATO FIGUEIREDO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentada, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Figueiredo de Lima e de Maria Thereza 
Vetrana de Lima. A pretendente: MARIA APARECIDA LINO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roque Lino e de Maria Maximiano Lino.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO FELISBERTO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Barra Mansa, RJ, no dia (05/11/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Felisberto e de Sebastiana de Fatima Felis-
berto. A pretendente: CALINE VICENTE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Severina Vicente da Silva.

O pretendente: WANDERLEY PENHA GOUVEIA JÚNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Penha Gouveia e 
de Elieuza Fernandes dos Snatos Gouveia. A pretendente: DAYANE APARECIDA 
NASCIMENTO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Milton Santos de Lima e de Leda Marcia Silva do Nascimento.

O pretendente: JOSE MARCOS GONÇALVES GABRIEL CARRAZEDO JUNIOR, 
estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em Poá, SP, no dia (01/06/1983), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Marcos Gonçalves 
Gabriel Carrazedo e de Doralice de Oliveira Carrazedo. A pretendente: PRISCILA 
MACENA MORENO, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Luiz Moreno e de Vanderleia Simone Rubio Macena Moreno.

O pretendente: RICHARDSON PAULO SOUZA RABELO, estado civil divorciado, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Eduardo Alves Rabelo e 
de Denise Aparecida de Souza Rabelo. A pretendente: GEOVANA ALVES PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Santo André, 
SP, no dia (09/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marco Antonio Pereira e de Adriana Alves da Silva Pereira.

O pretendente: DANILO DOS SANTOS GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de automação, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Aparecido Alves Guimarães 
e de Katia Sirlene dos Santos Guimarães. A pretendente: DANIELA ALVES RODRI-
GUES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/03/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Rodrigues Filho e de Ana Alves de Sousa Rodrigues.

O pretendente: JAIME RIBEIRO DA CUNHA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido em Santo André, SP, no dia (07/02/1998), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Ribeiro da Cunha e de Ariete Sara 
Cabral. A pretendente: THALITA DOS SANTOS MIRANDA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Miranda e de Simone Andrade 
dos Santos Miranda.

O pretendente: EDSON TEIXEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em Salvador, BA, no dia (16/08/1970), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Nivaldo dos Santos e de Marivalda Teixeira Santos. A 
pretendente: RENATA ALVES FIDELES, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fideles e de Maria Alves Mourão.

O pretendente: ARIOSVALDO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Joselândia, MA, no dia (18/08/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Domingos de Sousa e de Maria Madail-
de de Sousa. A pretendente: IVONE SILVERIO DOS SANTOS, estado civil viúva, 
profi ssão do lar, nascida em Gralha, SP, no dia (28/09/1943), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Silverio e de Purcina Maria de Andrade.

O pretendente: CARLOS FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1968), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Jose Ferreira de Souza e de Cecilia 
Nascimento de Souza. A pretendente: SONIA REGINA GOMES PINTO, estado civil 
divorciada, profi ssão funcionaria publica, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Filobaldo Gomes Pinto 
e de Luzia Florinda Rocha Gomes Pinto.

O pretendente: MAURELLE HERNANDES DA SILVA BRAZ DA CRUZ, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson Macedo de Oliveira e de 
Sandra da Silva Braz Macedo de Oliveira. A pretendente: FERNANDA MEDEIROS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Palmeira dos Indios, 
AL, no dia (09/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Florencio da Silva e de Quitéria Medeiros da Silva.

O pretendente: HENRIQUE LACERDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Batista de Oliveira e de Lucinea Lacerda 
de Oliveira. A pretendente: CARINE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida em Jequié, BA, no dia (21/09/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eloisio da Silva e de Luzinete Dias Ferreira.

O pretendente: LINDUARTE DE MELO CAVALCANTE JUNIOR, estado civil soltei-
ro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Linduarte de Melo Cavalcante e 
de Josefa Ferreira Cavalcante. A pretendente: RAQUEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Lopes de Oliveira e de Neusnete Correia Almeida.

O pretendente: DANILO ROBERTO FERREIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Macapá, AP, no dia (09/11/1987), residente e domi-
ciliado neste distrtio, São Paulo, SP, fi lho de Maria Margareth Ferreira da Rocha. A 
pretendente: KARLA GUEDES NEVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Macapá, AP, no dia (09/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manuel Braga Neves e de Maria Adalgiza Guedes.

O pretendente: GERALDO DA SILVA CABRAL, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em Gloria de Goitá, PE, no dia (10/04/1962), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino da Silva Cabral e de 
Josefa Mendes de Lima. A pretendente: RAQUEL MARIANO CARVALHO, estado 
civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Suzano, SP, no dia (06/09/1976), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carvalho Neto e 
de Eva Mariano Carvalho.

O pretendente: ADALBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vi-
gilante, nascido em Nossa Senhora da Gloria, SE, no dia (31/10/1969), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos e de Maria Lourdes 
Santos. A pretendente: LAUDJANE MARIA VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Palmares, PE, no dia (10/06/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Vieira e de Maria Jose Vieira.

O pretendente: JOSE ROBERIO BEZERRA DE MENEZES, estado civil solteiro, profi s-
são conferente, nascido em Ferreiros, PE, no dia (01/12/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Bezerra de Menezes e de Josefa Maria de 
Menezes. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Feira Nova, PE, no dia (18/12/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco Urbano e de Julia Soares da Silva.

O pretendente: FRANCISCO MOACIR DE MATOS SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão quimico, nascido em Pio IX, PI, no dia (25/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Francisco da Silva e de Rita Francisca 
de Matos. A pretendente: JENNIFER APARECIDA DE JESUS PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão quimica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Sousa Pereira Filho 
e de Angela Maria de Jesus Ribeiro.

O pretendente: IBIS SOARES LISBÔA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Pão de Açúcar, AL, no dia (08/07/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Derneval Gonçalves Lisbôa e de Maria de Lourdes 
Soares Lisbôa. A pretendente: MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão camareira, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (03/05/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Brito Santos e 
de Regina Maria da Conceição Santos.

O pretendente: ALEX BRUNO DE JESUS SALES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Ferreira Sales e de Eleuza Gomes 
de Jesus Sales. A pretendente: THALLITA LILIANE DE PAULA COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everton 
Waldyr Ramiro da Costa e de Lucineia de Paula Costa.

O pretendente: NICHEAS GOMES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Recife, PE, no dia (27/09/1958), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Napoleão Gomes de Oliveira e de Edite Gomes 
de Oliveira. A pretendente: KATIA PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/08/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudia Pereira Santos.

O pretendente: JOSÉ ANIBAL DA SILVA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Anibal da Silva e de Maria Fontes da Silva. 
A pretendente: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/05/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues de Souza e de Aparecida de Souza.

O pretendente: ADEMAR FERNANDES DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1949), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olegario Fernandes de Souza e de Ana Rosa 
Fernandes de Souza. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1971), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Eloi da Silva e 
de Cleunice Silva dos Santos.

O pretendente: DAVID APARECIDO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucimara Aparecida da Conceição. A preten-
dente: JANAINA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo de Souza e de Claudia Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Aparecida de Jesus e de Elisabete Santos de Jesus. A 
pretendente: CATARINE ARAUJO DA SILVA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, 
profi ssão servente de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1991), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João da Silva Conceição e 
de Carmelita Araujo da Silva.

O pretendente: ADEMILTON LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Castro Alves, BA, no dia (20/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Santana da Silva e de Rita Dantas de Lima. 
A pretendente: JANAINA MOTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Evangelista de Souza e de Maria Helena 
Souza Mota.

O pretendente: JEFERSON DOUGLAS SILVERIO LISBOA, estado civil divorciado, 
profi ssão assistente de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1979), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Lisboa e de 
Sandra Lucia Silverio Lisboa. A pretendente: EUZIMEIRE SANTOS SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Vitoria da Conquista, BA, 
no dia (30/04/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ilda Santos Souza.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Pereira dos Santos e de Reinilde Pires dos Santos. 
A pretendente: MARIA CERES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Ouricuri, PE, no dia (21/08/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Alves de Souza e de Maria Merquides Neta de Souza.

O pretendente: EDIVAR PINHEIRO LINDOSO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Viana, MA, no dia (09/05/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Ribamar Gomes Lindoso e de Maria Helena Pinheiro Lindo-
so. A pretendente: GILVANICE MEIRELES BATISTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Matinha, MA, no dia (16/07/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Teixeira Batista e 
de Maria Eunice Meireles Batista.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de confecção, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1988), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Genuino Soares Filho e de Marta 
Silva dos Santos. A pretendente: NATHALIA JESUS SANTOS DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Santos de Lima 
e de Iracema de Jesus.

O pretendente: JOSE BORGES SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Felix, BA, no dia (15/03/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Borges Santana e de Candida Rosa de Jesus. A preten-
dente: JOSEFA JÚLIA TOMAZ DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira 
escolar, nascida em Itaporanga, PB, no dia (30/03/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Tomaz Sobrinho e de Damiana Júlia Tomaz.

O pretendente: KEVIN COLUMBANO SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão 
assisntente de compras, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Romero Sanches e de 
Andrea Soares Columbano Sanches. A pretendente: RENATA COSTA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Juquitiba, SP, no dia (08/08/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Vieira 
dos Santos e de Sebastiana Costa dos Santos.

O pretendente: MARCIELIO FRANÇA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão conferente, nascido em Floresta, PE, no dia (10/06/1986), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues da Silva e de Maria 
Barbosa de França. A pretendente: VIVIANE BATISTA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/02/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Batista dos Santos e de Maria 
Creusa Souza dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CRUZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de lojistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio da Cruz de Oliveira e de 
Dicimira Garcia. A pretendente: MONICA VIEIRA SANTOS DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (08/08/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Vieira da Silva 
e de Luciene Maria dos Santos.

O pretendente: MILTON ALVES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial 
de injeção, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1976), residente e domiciliado 
em Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de Gasparino Torres de Carvalho e de Dilça 
Alves Peixoto. A pretendente: JANIERE FLÁVIA DE SOBRAL SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão vigilante, nascida em Caruaru, PE, no dia (21/06/1977), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amadeu Pinheiro dos Santos e de 
Tereza Cristina de Sobral Santos.

O pretendente: ANDERSON VIANA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Davi Bezerra de Melo e de Marisa Serpa Viana de Melo. A 
pretendente: THAIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Suzano, SP, no dia (04/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Joaquim dos Santos e de Claudia Coelho dos Santos.

O pretendente: ROBERTO DA CONCEIÇÃO PINTO, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de segurança, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (12/05/1952), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gomes Pinto e de Maria Jose 
da Conceição. A pretendente: JUSSARA DE LIMA CAPISTRANO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Governador Dix Sept Rosado, RN, no 
dia (18/03/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Capistrano e de Cecilia Gomes de Lima Capistrano.

O pretendente: ROBSON JOSE DA TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hosano Jose da Trindade e de Marlene Benedita dos 
Santos. A pretendente: GRACE SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo de Souza Neto e de Lucia Soares Bezerra 
de Souza.

O pretendente: GILMAR DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de enfer-
magem, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo José de Lima e de Maria das Dores 
de Lima. A pretendente: ALICE DA SILVA SEVERINO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos Santos Severino e 
de Maria da Silva Severino.

O pretendente: JOÃO VITOR PAIXÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1997), residente e domiciliado 
em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de José Analberto de Lima e de Helena Paixão de 
Lima. A pretendente: CAROLINE MOURA CORREIA, estado civil solteira, profi ssão 
escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto da Silva Correia e de Carla Darly 
de Moura Machado.

O pretendente: WANDERSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão arte fi nalista, nascido em Imperatriz, MA, no dia (27/09/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Neide Ferreira da Silva. A 
pretendente: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de nutrição e dietética, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gomes dos Santos e de 
Sônia Regina Ferreira dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO GONDIM MATIAS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em Brejo Santo, CE, no dia (01/05/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Miguel Matias e de 
Francisca Alves Gondim Matias. A pretendente: NATIELE CIDREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jitaúna, BA, no dia (04/10/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cidreira dos Santos 
e de Cecilia Maria da Silva.

O pretendente: ARTHUR ALEF APARECIDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
instrutor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabiana Aparecida de Farias Santos. A pretendente: 
MAYARA DA SILVA RAIMUNDO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Muniz Raimundo e de Maria Ivonete da Silva.
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O pretendente: JOSE REGINALDO LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ofi cial de manutenção, nascido em São José do Egito, PE, no dia (01/04/1965), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jasmenon Mandu da Silva 
e de Eliza Maria de Lima. A pretendente: ANALISIA PAULO DA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão arrumadeira, nascida em Jequié, BA, no dia (19/11/1956), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erotildes Beltrão da Rocha e de 
Ana Paula de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO CÉZAR DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/10/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Erinaldo de Araujo e de Maria Delis de Jesus. A pretendente: SABRINA 
BRENDA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (21/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bruno 
Barbosa Filho e de Jaqueline da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: DANIEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Izidorio Pereira da Silva e de Eunice Eduardo da Silva. A 
pretendente: RAYANE SOUZA HODZIESZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edvaldo Hodziesz e de Rosana Rufi na de Souza.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DANTAS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Amaral Ribeiro e de Maria Luiza Bento Dantas 
Ribeiro. A pretendente: SUZIENE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (03/11/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Gomes da Silva e de Luciene Nunes da Silva.

O pretendente: BRUNO JOSE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nardeli Jose dos Santos e de Rosa Maria. A pretendente: KELLY 
CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Antonio Castro e de Jurema de Jesus Ribeiro Castro.

O pretendente: ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Casa Nova, BA, no dia (01/01/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Andrade Souza e de Zelina Rodrigues Ribeiro. 
A pretendente: SANDRA REGINA ALVES, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joselito Pereira Alves e de Benedita Francisca Alves.

O pretendente: LEANDRO MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1991), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucio dos Santos e de Isabel dos Santos 
Marques. A pretendente: OLGA KAROLINE VANUCCI, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alessandra Aparecida Vanucci.

O pretendente: DIOCLECIO CAVALCANTE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Glória do Goitá, PE, no dia (19/07/1959), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi Francisco da Silva e de Maria José Cavalcante. 
A pretendente: SUELI ZANCHI DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1971), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdir Fernandes de Oliveira e de Miriam da Silva Zanchi de Oliveira.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão auxiliar de transportes, nascido em Recife, PE, no dia (17/07/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Manoel Mendes e de Maria 
Jose da Silva. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em União dos Palmares, AL, no dia (08/01/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto da Silva e de 
Donata Francisca da Silva.

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.281-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e setenta e nove (19/11/1979), residente e domiciliado 
Rua Bento dos Reis, 80, apartamento 14-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Noemia Ribeiro da Silva. MARA 
DANIELLE FARIAS CHAGAS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.135-PERDIZES/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e quatro (06/03/1984), residente e 
domiciliada Rua Laura Bossi, 31, apartamento 21-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Chagas e de Maria de Farias Chagas.

EDSON SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/253.FLS.161-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (23/10/1988), 
residente e domiciliado Rua Marieta Baldez, 63, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Soares de Oliveira e de Eunice dos Santos. EDNA DE JESUS ROCHA, 
estado civil divorciada, profi ssão estagiaria, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no 
dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (05/01/1981), residente e domiciliada 
Rua Marieta Baldez, 63, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de 
Jesus Rocha e de Maria Carmen.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS AGRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.296V-
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(21/02/1990), residente e domiciliado Rua Caraípe das Águas, 260, Jardim dos Ipês, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Libório dos Santos Agra e de Viviane Maria dos 
Santos Agra. ARIEL CECILIA DOS SANTOS CALADO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/107.
FLS.232-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (19/01/1993), residente e domiciliada Rua Padre Frei Jorge 
Walter Nunes, 639, bloco C, apartamento 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sandro Vasconcelos Calado e de Ruth Dos Santos.

EVERTON APARECIDO LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.083-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/02/1989), residente e domiciliado Avenida Aricanduva, 12000, casa A, Jardim Colonial, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Amaro dos Santos e de Maria De Fatima 
Lopes dos Santos. GABRIELE DE LIMA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/081.FLS.149V ITAQUAQUECETUBA/SP), 
Guarulhos, SP no dia doze de março de mil novecentos e noventa e oito (12/03/1998), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 73, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alberto Luis de Lima Gomes e de Lucineide Bulhões dos Santos.

VALDEMAR MOURA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em neste Distrito 
(CN:LV-A-102,FLS.196V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (20/01/1988), residente e domiciliado Avenida Antônio de 
Sousa Queiroz, Viela São Francisco, 26, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Eva Maria Moura. DANIELE ISIDRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-171,FLS.175V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e dois (31/07/1992), residente e 
domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, Viela São Francisco, 26, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Gileide Isidro da Silva.

ASSIS MARTINS DOS REIS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Cedro 
de São João, Estado de Sergipe, Cedro de São João, SE no dia quatro de outubro de 
mil novecentos e quarenta e sete (04/10/1947), residente e domiciliado Rua Luciano 
Bazor, 82, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alfrêdo Martins dos Reis e de Maria Rosa de Jesus. BALBINA 
DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Iaçu, Estado da Bahia, Iaçu, BA no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (04/12/1966), residente e domiciliada Rua Santa Adelaide, 155, bloco A, 
apartamento 21, Santa Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira 
e de Maria Damiana dos Santos Ferreira.

JEFFERSON SEVERINO LEITE, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Umuarama, Estado do Paraná, Umuarama, PR no dia oito de julho de mil novecentos e 
sessenta e seis (08/07/1966), residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1743, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Severino Leite 
e de Edna Maria Leite. LINDALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Maraba Paulista, neste Estado, Maraba Paulista, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (06/01/1969), residente e domiciliada 
Rua Pássaro Preto, 1743, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Gonçalves de Oliveira e de Antonia Gonçalves Bezerra.

DANIEL ISAIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e setenta 
(20/07/1970), residente e domiciliado Rua Branquilho, 30, Jardim das Camélias, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco dos Santos e de Josefa Avelina de Lima 
Santos. RENATA GOMES SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.100V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e três (10/08/1973), residente 
e domiciliada Rua Doutor Claro Egídio, 150, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Domingos dos Santos e de Carmen Gomes Silva.

CRISTOVAM LUIZ LIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
Flores, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 034,FLS.235-FLORES/PE), Flores, PE no dia dezes-
seis de dezembro de mil novecentos e quarenta e oito (16/12/1948), residente e domiciliado 
Rua Flor da Esperança, 334, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Ferreira da Luz e de Benedita Lira Ferreira. MARIA DAS GRAÇAS FIALHO, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais 
(CN;LV-A 022,FLS.035-SÃO PEDRO DOS FERROS/MG), São Pedro dos Ferros, MG no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (27/12/1954), residente e 
domiciliada Rua Flor da Esperança, 334, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Jose Fialho Filho e de Geralda Delfi na de Jesus.

CARLOS EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-154,FLS.002-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um (08/12/1991), residente e domiciliado Rua 
Arara Azul, 11, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Aurelio da Silva 
e de Francisca Leidiane da Rocha Silva. NANCY DE OLIVEIRA SOUSA, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de desenvolvimento de sistemas, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A 235,FLS.284-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco (28/04/1995), residente e domiciliada Rua Correia de 
Godói, 209, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo José de Sousa e de Maria José de Oliveira.

RAQUEL TEIXEIRA DE BARROS CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
suporte atendimento II, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/055.FLS.186-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e um (07/08/1981), 
residente e domiciliada Rua Serenata do Adeus, 151, bloco B, apartamento 43, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cardoso e de 
Leonor Teixeira de Barros Cardoso. VALERIA DOS REIS RITA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:L-
V.A/080.FLS.180-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e cinco (09/12/1965), residente e domiciliada Rua Serenata do Adeus, 151, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo 
Rita e de Mercedes dos Reis Rita.

RAFAEL GARCIA MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.127V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro (04/03/1994), residente e 
domiciliado Rua Joaquim Tourinho, 76, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Donizeti Mariano e de Sônia Garcia Mariano. RAPHA-
ELLA ROCHA DE LIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/235.FLS.282V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco (27/10/1995), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Tourinho, 76, casa 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Cesar de Lira e de Sonia Maria Rocha de Lira.

ERIC ALISSON ZAPPAROLI, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (17/06/1989), residente e domiciliado Rua Treze de Maio, 85, Jardim São 
Caetano, São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP, fi lho de Carlos 
Alberto Zapparoli e de Jucineia Maria de Melo. MARIANA DA SILVA BRANDÃO LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão designer de interiores, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e quatro (02/06/1994), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1304, apartamento 21C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nerivaldo Romero 
Lopes e de Orlane da Silva Brandão Lopes. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de São Caetano do Sul, neste Estado.

MAYCON JONATHAN FREITAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.215 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de junho de mil novecentos e noventa e oito (09/06/1998), residente e domiciliado Rua 
Cecília Iter, 480, casa 06, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Célio Rodrigues 
dos Santos e de Marcia Rocha Freitas. CAMILA DALLA ZANA DE MELLO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/124.FLS.240 
ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (05/02/1996), residente e domiciliada Rua Cecília Iter, 480, casa 06, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Francisco de Mello e de Flávia Silva Dalla Zana de Mello.

WALDIR FERNANDES DE ASSIS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Assaí, Estado do Paraná, Assaí, PR no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (15/09/1958), residente e domiciliado Rua Reriutaba, 09, B, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Fernandes de Assis e de Amelia Maria de Assis. EVANI 
MORAIS, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Congo-
nhinhas, Estado do Paraná, Congonhinhas, PR no dia trinta de junho de mil novecentos 
e sessenta e três (30/06/1963), residente e domiciliada Rua Reriutaba, 09, B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Alves de Morais e de Maria Aparecida de Morais.

DIVANIR SANT'ANA PIAUHI, estado civil divorciado, profi ssão carpinteiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e sessenta 
(24/04/1960), residente e domiciliado Rua Doutor Costa, 24, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Mauricio Piauhi e de Nelzina Sant'Ana. 
MADALENA DE JESUS HENRIQUES DE ANDRADE, estado civil viúva, profi ssão doméstica, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
sessenta e dois (16/04/1962), residente e domiciliada Rua Doutor Costa, 24, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Jesus Henriques.

UBIRATAN DE MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de logística, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e 
sessenta e dois (10/11/1962), residente e domiciliado Rua São Severo, 703, casa 01, Vila 
Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Abelardo de Souza Morais e de Auta Maria da 
Conceição. KELLY CRHYSTYNE ASSIS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi s-
são recepcionista, nascida em Rio Branco, Estado do Acre, Rio Branco, AC no dia cinco 
de março de mil novecentos e oitenta e um (05/03/1981), residente e domiciliada Rua 
Abajeru, 125, casa 02, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deusdete 
Soares dos Santos e de Ernestina Martins de Assis dos Santos.

GUILHERME DA COSTA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/256.FLS.012-BELA VISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e três (20/04/1993), 
residente e domiciliado Rua Dom José Botelho, 74, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eufrásio Vieira Go-
mes Filho e de Maria Helena da Costa Gomes. JACQUELINE SANTANA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Santa Cecilia, nesta Capital 
(CN:LV.A/030.FLS.232-SANTA CECILIA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de 
mil novecentos e noventa e cinco (01/07/1995), residente e domiciliada Avenida Nagib 
Farah Maluf, 590, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tiago Pereira da Silva e de Elizabete Santana Silva.

LUIZ FELIPE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-121,FLS.290 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (08/06/1994), residente e 
domiciliado Rua Surucuás, 143, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Ramos de Souza e de Ana Paula de Souza. ANA KATARINA 
SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-082,FLS.255V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro (25/05/1994), residente e domiciliada Rua 
Surucuás, 143, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Carlos da Silva e de Riva Maria Santos da Silva.

FRANCISCO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de açougue, 
nascido em Caririaçu, Estado do Ceará (CN:LV.A/058.FLS.269 1° OFÍCIO DE CARIRIA-
ÇU/CE), Caririaçu, CE no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e cinco 
(26/05/1975), residente e domiciliado Rua Coatá, 184, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Maria Alves 
da Silva. MARIA RITA GOMES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Pilões, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/004.FLS.144 PILÕES/RN), 
Pilões, RN no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (24/04/1985), 
residente e domiciliada Rua Coatá, 184, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Elias Gomes e de Maria Madalena de Oliveira.

FÁBIO MOISÉS VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista administrativo, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/194,FLS.51V-LIBERDADE-SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e um (24/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Cruz do Espírito Santo, 741, bloco C, apartamento 31, Vila Chabilândia, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira da Silva e de Maria Norma Moisés 
da Silva. INGRID ARAUJO LELLIS DIAS, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
produção, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/49,FLS.18-PARI-SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e quatro (05/06/1994), 
residente e domiciliada Rua Almino Afonso, 150, bloco A, apartamento 62, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Lellis Dias e de Rosana Araujo Lellis Dias.

GENILDO SANTANA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão montador, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos 
e setenta e nove (23/03/1979), residente e domiciliado Rua José Mozart de Araújo, 218, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Aragão Rodrigues e de Sidalia 
Santana Rodrigues. ROSEMEIRE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-115,FLS.04V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(13/01/1982), residente e domiciliada Rua Castanheiro do Brejo, 16, Jardim dos Ipês, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim José Pereira e de Lucia Eulalia Pereira. 

ADIVAR SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/180,FLS.184-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de julho de mil novecentos e setenta e quatro (05/07/1974), residente e 
domiciliado Rua Viola e Mel, 32, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Deocleciano Jose Santiago e de Maria do Rosario Santiago. DEISE 
MENINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/202,FLS.114-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta e seis (06/03/1976), residente 
e domiciliada Rua Viola e Mel, 32, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Almeida dos Santos e de Aparecida Jesus Menine dos Santos.

IVALDO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Feira Nova, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/015.FLS.299-FEIRA NOVA/PE), Feira Nova, 
PE no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (29/09/1985), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1105, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Francisco da Silva e de Edileuza Josefa dos 
Santos. ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Coaraci, Estado da Bahia (CN:LV.A/046.FLS.269 COARACI/BA), Coaraci, BA 
no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (27/06/1984), residente e 
domiciliada Avenida Caititu, 1105, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Irenilton de Jesus Nascimento e de Raimunda Paula dos Santos.

CÍCERO ADRIANO MARANHÃO, estado civil divorciado, profi ssão agricultor, nascido em 
Caruaru, Estado de Pernambuco,, Caruaru, PE no dia dez de novembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (10/11/1974), residente e domiciliado Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 
07, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Pedro Tavares Maranhão e de Maria Simões da Silva. SALUSTIANA ROSA 
BESERRA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nascida em Ibirajuba, Estado de 
Pernambuco, (CN:LV.A/004,FLS.291 IBIRAJUBA/PE), Ibirajuba, PE no dia oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois (08/06/1982), residente e domiciliada Rua Giovanni 
Quadri, 166, bloco 07, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Beserra Filho e de Rosa Maria da Silva.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido 
em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/28,FLS.254 BATALHA-PI), Batalha, PI no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e setenta e um (04/01/1971), residente e domiciliado Rua 
Pacarana, 08, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Canuto da Silva e de Francisca Maria dos Santos Silva. FRANCISCA MARIA 
SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Esperantina, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/12,FLS.147 ESPERANTINA-PI), Esperantina, PI no dia vinte e 
nove de novembro de mil novecentos e setenta e dois (29/11/1972), residente e domiciliada 
Rua Pacarana, 08, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco das Chagas Nascimento e de Maria Creusa dos Santos Nascimento.

ORLANDINO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e setenta e quatro (21/12/1974), residente e domiciliado Rua Paulo 
Amaral, 33, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlandino Barboza 
de Souza e de Danilda Nunes de Souza. GREICE ALMEIDA CHIACCHIO, estado civil 
solteira, profi ssão caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-078,FLS.215-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(17/12/1991), residente e domiciliada Rua Paulo Amaral, 33, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irismá Nunes Chiacchio e de Elenaura Silva Almeida.

JOSÉ LEONARDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Chã Preta, Estado de Alagoas, Chã Preta, AL no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e cinquenta e quatro (02/02/1954), residente e domiciliado Rua Luís Alberto Leite Mas-
carenhas, 214, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osoria Luiza da 
Conceição. JOSEFA FELICIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Atalaia, Estado de Alagoas (CN:LV.A/007.FLS.112 ATALAIA/AL), Atalaia, AL no dia 
vinte de maio de mil novecentos e sessenta e seis (20/05/1966), residente e domiciliada 
Rua Luís Alberto Leite Mascarenhas, 214, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Feliciano da Silva e de Bernadete Silvestre da Silva.

JONATHAS EDUARDO TARIFA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vidracei-
ro, nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/193,FLS.102-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/07/1995), residente e domiciliado Rua Egídio Asam, 68, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio Pessoa da Silva 
e de Clarice Tarifa da Silva. CIBELLE CLARICE SILVA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/125,FLS.068-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e 
oito (20/05/1998), residente e domiciliada Rua Egídio Asam, 68, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Albano de Oliveira e 
de Clarice Silene da Silva Oliveira.

JOÃO LINDOLFO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e sessenta e dois (20/10/1962), residente e domiciliado Rua São João 
das Duas Barras, 03, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Lindolfo de Oliveira e de Celina Rodrigues de Oliveira. LUCIANA MARIA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Ribeirão, Estado de 
Pernambuco (CN:LV-A-053,FLS.044V-1º DISTRITO DE RIBEIRÃO/PE), Ribeirão, 
PE no dia nove de junho de mil novecentos e setenta e sete (09/06/1977), residente 
e domiciliada Rua São João das Duas Barras, 03, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Valdivino dos Santos e de Maria de Fatima 
Lima dos Santos.

THIAGO PATRICIO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.137 LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e um (01/04/1991), 
residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 638, casa 03, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Conceição Costa e de Gilvanete 
Patricio Costa. TAIS LENE PIO CAMPOS ORTEGA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e um (04/01/1991), residente e 
domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 638, casa 03, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Ortega e de Ednéia Pio Campos Ortega.

EDUARDO DA SILVA PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de cadastro junior, 
nascido em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/21,FLS.02V-BRAS-SP), São 
Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e dois (03/09/1992), 
residente e domiciliado Rua Antoninho Marmo, 312, fundos, Vila Irmãos Arnoni, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rocha de Paiva e de Cibele Natalícia da Silva 
Maia. THAIS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/230,FLS.101 INDIANOPOLIS-SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e um (19/11/1991), 
residente e domiciliada Rua Hisaji Morita, 1338, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Teodoro Neto Santos e de Luciene Teixeira Costa Santos.

RICARDO MACEDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/080,FLS.057V ERMELINO MATA-
RAZZO/SP), São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (12/08/1989), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 98, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonildo Jose de Souza e de 
Sonia Aparecida de Macedo Souza. NIVEA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (21/02/1991), 
residente e domiciliada Rua Novo Horizonte, 2342, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Germano da Silva e de 
Lindalva Gomes da Silva.

DANIEL APARECIDO MEDEIROS CENEDEZI, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/059.FLS.244-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (26/04/1985), residente e domiciliado Rua Andiratuba, 158, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Otávio Cenedezi e de Zair Medeiros Cenedezi. ANGELICA 
MACHADO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
vendas, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/055.FLS.094-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e um (30/06/1981), residente e 
domiciliada Rua Andiratuba, 158, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Angelo 
Teixeira e de Iolanda Machado de Oliveira Teixeira.

RENATO VITORINO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.048V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito (22/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 326, bloco C, apartamento 54, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Vitorino 
de Lima e de Ana Maria Pacifi ca Viana de Lima. GISLAINE CAROLINE GUEDES, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/131.
FLS.105-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil nove-
centos e noventa (24/07/1990), residente e domiciliada Rua Eduardo Sanchez, 1080, 
bloco B, apartamento 33, Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Giselda de Fatima Guedes.

JONATHAS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pintor, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.022-SUBDISTRITO 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (24/08/1992), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 167, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo da Silva e de Leizy 
dos Santos Sabino. MIRELE SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/140.FLS.122-JEQUIÉ-BA), Jequié, BA 
no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e sete (17/03/1997), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 167, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ademir Silva e de Marly Correia Santos.

RAUL CARLOS DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/167.FLS.285-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (08/09/1992), residente e domiciliado 
Rua Zituo Karasawa, 515, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei 
Aparecido de Paula. JENIFFER KELLY DA SILVA COSTA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/123.FLS.209V-VILA NOVA 
CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e noventa e dois (22/04/1992), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 515, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Ivo Costa e de Josefa Maria 
da Silva Costa.

DANIEL ROCHA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e 
um (18/01/1971), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 278, casa 11, Parada 
XV de Novembro, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Rocha Lima e de Efi gênia Bajule 
Lima. LILIAN REGINA CHAGAS MOREIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e quatro (23/02/1974), residente e domiciliada Rua Damásio 
Pinto, 278, casa 11, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Irineu Gomes Moreira e de Ilady Chagas Moreira.

NIVALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Sento Sé, Estado da Bahia, Sento Sé, BA no dia dezenove de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e nove (19/10/1959), residente e domiciliado Rua da Paz, 
1997, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Alvino José da Conceição e de Maria de Lurdes da Conceição. JACY DE BARROS 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em 
Sento Sé, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.561 6° DISTRITO DE BOSSOROCA-
SENTO SÉ/BA), Sento Sé, BA no dia oito de maio de mil novecentos e sessenta e 
nove (08/05/1969), residente e domiciliada Rua da Paz, 1997, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jozias de Carvalho e de Maria 
Celma de Barros de Carvalho.

WESLAN DE SÁ MELO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Paulo Afonso, Estado da Bahia (CN:LV.A/064.FLS.405 GLÓRIA/BA), Paulo Afonso, 
BA no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (22/09/1995), 
residente e domiciliado Rua Adélia Maria Felícia de Souza, 30, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genilson Leite de Melo e de Marizete de Sá 
Lucio Melo. NÁTALY MARQUES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aprendiz, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/248.FLS.002 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de dois mil (27/04/2000), residente e domiciliada 
Rua Santa Marcelina, 793, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz de Jesus Santos e de Silvana Marques da Silva.

JOSUÉ NUNES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro A, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia vinte e um de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis (21/05/1986), residente e domiciliado Rua Karl Huller, 253, casa 04, 
Jardim Canhema, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, fi lho de Joselito de Jesus 
Santos e de Irandira Nunes Santos. ALYNE DE SOUZA PINHO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Americana, neste Estado, Americana, SP no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e oito (24/05/1998), residente 
e domiciliada Rua Marcos Liberi, 189, apartamento 114, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar de Souza Pinho e de Roberta 
de Souza Alves Pinho. Cópia Enviada Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Diadema, neste Estado.
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O pretendente: JOSÉ HELIO SUSSAE, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 28/05/1967, residente e domiciliado no 
Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Sussae e de Mercedes Aparecida 
Sussae. A pretendente: ANDREA ALONSO, profi ssão: agente comunitária de saúde, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
12/07/1970, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de 
Estevam Alonso e de Danzila Fosaluza Alonso.

O pretendente: RAFAEL MARTINS CARVALHO PAIVA, profi ssão: auxiliar de 
importação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, 
data-nascimento: 03/03/1995, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, 
SP, fi lho de João Batista de Carvalho Paiva e de Alice Alves Martins. A pretendente: ANA 
PAULA SILVA DE LIMA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 11/11/1995, residente e domiciliada no Parque 
São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Adão Pereira de Lima e de Juraci Silva de Lima.

O pretendente: MAURO ANTONIO BROCCOLI, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1964, 
residente e domiciliado na Vila Tolstoi, São Paulo, SP, fi lho de Luigi Broccoli e de Iolle 
Broccoli. A pretendente: LUCINEIDE MARIA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caetés, PE, data-nascimento: 03/06/1973, residente e 
domiciliada na Vila Tolstoi, São Paulo, SP, fi lha de Valdenice Josefa da Conceição.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 15/04/1960, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Furtunato dos 
Santos e de Maria Renalva dos Santos. A pretendente: MÁRCIA DA SILVA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
26/05/1969, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de João Raimundo 
da Silva e de Elza da Silva.

O pretendente: ANDERSON MÜLLER DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 13/04/1993, residente 
e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo dos Santos e de 
Cristina Dias dos Santos. A pretendente: NATALIA MARIANI PINHEIRO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
23/06/1996, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Francisco Pinheiro e de Maria da Conceição dos Ramos Pinheiro.

O pretendente: THIAGO FERREIRA MELLO, profi ssão: analista de patrimônio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
29/09/1984, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Evaristo 
Aparecido Luchini Mello e de Ana Cristina Paniagua Ferreira Mello. A pretendente: 
TALITTA RODRIGUES DE ABREU, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 14/10/1987, residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Edson Roberto de Abreu e de Cristina 
de Fátima Martins Rodrigues de Abreu.

O pretendente: DANIEL FERRARI, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/11/1979, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio 
Ferrari e de Jerusa Aparecida Ferrari. A pretendente: CLARISSA LEAL VENANZI, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Saúde, São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/06/1991, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Carlos Venanzi e de Katia Regina dos Reis Leal Venanzi.

O pretendente: DEIVID TADEU DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1988, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de 
Orides Balbino de Oliveira. A pretendente: CAMILA APARECIDA BELLIDO, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 14/03/1989, residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Aparecido Bellido e de Ana Maria Vieira.

O pretendente: FELIPE STEFANI REIS, profi ssão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1988, residente 
e domiciliado na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de Robson de Almeida Reis e de 
Dulce Migas Stefani Reis. A pretendente: GRAZIELLA DE CÁSSIA MACIEL, profi ssão: 
analista de comunicação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo 
Amaro, SP, data-nascimento: 28/07/1985, residente e domiciliada em Atibaia, SP, fi lha 
de Vicente Sotero Maciel e de Judite Maciel.

O pretendente: RENAN SVIHGUN PRADO, profi ssão: funileiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/02/1995, residente e 
domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Ismael da Cunha Prado e 
de Cristiane Svihgun Pedriça. A pretendente: GRAZIELE GOMES PERILHÃO SILVA, 
profi ssão: banho e tosa, estado civil: solteira, naturalidade: em Pindamonhagaba, SP, 
data-nascimento: 19/04/2000, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha 
de Flavio José Mendes da Silva e de Gislaine Gomes Perilhão.

O pretendente: ANDRÉ ROGÉRIO PINHEIRO, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 22/02/1979, 
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogério Pinheiro 
e de Sonia Aparecida Pinheiro. A pretendente: TANIA LÚCIA ROCHA DA SILVA, 
profi ssão: técnica de seguros, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 19/03/1974, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Moura da Silva e de Nadja Rocha da Silva.

O pretendente: VITOR CONCEIÇÃO DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1997, residente e 
domiciliado na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Batista da Silva e de 
Rubenilda Adelina da Conceição. A pretendente: ANDERLINE MARIA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Luiz do Quintude, AL, data-
nascimento: 06/02/1991, residente e domiciliada na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ferreira da Silva e de Edna Maria da Silva.

O pretendente: NATHANAEL COSTA SILVA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 13/07/1996, residente 
e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de Francisco De Assis da Silva e de 
Raquel Costa. A pretendente: SARAH DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/2000, residente e domiciliada no 
Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lha de Luiz dos Santos e de Carmelita dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Simplício Mendes, PI, data-nascimento: 14/10/1969, 
residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Pascoal Rodrigues 
de Alencar e de Aldeni Rosa de Alencar. A pretendente: MARIA VORDONARIA 
FERREIRA CORDEIRO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Lagoa do Pires, Uauá, BA, data-nascimento: 15/07/1968, residente e domiciliada na 
Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Dias Cordeiro e de Julia Ferreira Alves.

O pretendente: VICTOR ALEX FERNANDES, profi ssão: programador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
20/12/1989, residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de Isaias 
Fernandes e de Marisa Guerra. A pretendente: VANESSA COSTA MARUI, profi ssão: 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 15/02/1991, residente e domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, 
fi lha de João Marui e de Maria das Graças Cardoso Costa.

O pretendente: ALEX PONTES DA SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 07/11/1981, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Camilo Candido da Silva e de Helenice 
Portela Pontes da Silva. A pretendente: VANESSA DA SILVA SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Juazeiro, BA, data-nascimento: 26/12/1989, 
residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Luiz de Souza 
Furtado e de Maria Cristina da Silva Souza.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA, profi ssão: montador de protótipos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
13/06/1975, residente e domiciliado na Vila California, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de 
Oliveira e de Irene Munhos de Oliveira. A pretendente: VIVIAN ROSSANO FERREIRA, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 21/08/1981, residente e domiciliada na Vila California, São Paulo, SP, 
fi lha de Valter Mateus Ferreira e de Roseli Ines Ferreira.

O pretendente: BOLIVAR ANTUNES BONFIM, profi ssão: preencista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Juazeiro, BA, data-nascimento: 24/08/1963, residente e 
domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antunes Sobrinho e 
de Ana Antunes Bonfi m. A pretendente: TAISA BORGES DOS SANTOS, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Juazeiro, BA, data-nascimento: 
09/11/1972, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Pereira dos Santos e de Maria Borges dos Santos.

O pretendente: MAURÍCIO JACINTO DA SILVA, profi ssão: analista de sinistro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 03/02/1991, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Jacinto da 
Silva e de Valdevina Vitor da Silva. A pretendente: BEATRIZ IRAILDE LOPES VIEIRA 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 20/10/1994, residente e domiciliada na Quinta 
da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Shirlei Lopes Vieira da Silva.

O pretendente: FERNANDO ALVES VASCONCELLOS, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 18/03/1985, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues 
Vasconcellos e de Marli Alves Pereira Vasconcellos. A pretendente: ANA CAROLINA 
GONÇALVES LEANDRO, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 27/01/1988, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Felicissimo Francelino Leandro e de 
Cláudia Aparecida Gonçalves Leandro.

O pretendente: HELIO DA COSTA CAETANO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Vera Cruz, SP, data-nascimento: 14/01/1954, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Caetano Filho e de 
Elidia da Costa Caetano. A pretendente: MARIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/11/1961, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, 
SP, fi lha de Alcides Rodrigues e de Floriza Luiza da Silva.

O pretendente: PATRICK RODRIGO POGETTO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1984, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Otavio 
Pogetto Filho e de Gildete de Souza. A pretendente: REGIANE SILVA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/06/1987, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Eurides Conceição e de Rosalina Antonia Pereira da Silva.

O pretendente: GUSTAVO PENHA ALBERTINI, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 25/10/1991, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Albertini e de Meire 
Penha Albertini. A pretendente: PRISCILA DOMINGUES BENTO, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
05/08/1985, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Roberto Alves Bento e de Liamar Aparecida Domingues Bento.

O pretendente: RENAN FAVARON MORENO DA SILVA, profi ssão: fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1990, residente 
e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Moreno da Silva 
e de Regina Favaron. A pretendente: JULIANA GAVASSA AVELINO, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 02/05/1992, residente e domiciliada na Vila Cleonice, São Paulo, SP, 
fi lha de Joel Antonio Avelino e de Solange Lopes Gavassa Avelino.

O pretendente: MARCELO DUENHAS CANDIDO, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/10/1981, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Candido e de 
Isamar Duenhas. A pretendente: KATLEN FERNANDA ERMANO, profi ssão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 
03/09/1992, residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, fi lha de Antonio Rafael 
Ermano e de Sonia Maria Cristina dos Santos Ermano.

O pretendente: LUCAS SILVA DE ANDRADE, profi ssão: engenheiro cartógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 08/06/1994, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Alves de 
Andrade e de Roseli Aparecida Silva de Andrade. A pretendente: RAÍSSA CRISTINA 
DE SOUZA, profi ssão: desenvolvedora de software, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Fernandópolis, SP, Fernandópolis, SP, data-nascimento: 26/02/1993, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de Souza e de Valdete 
Dias Brasil de Souza.

O pretendente: ELIÉZER DE OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: programador de CNC, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/05/1986, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo de Sousa e de 
Simone de Oliveira Sousa. A pretendente: FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 06/04/1984, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Hervacio dos Santos e de Maria de Lourdes Reis Fernandes.

O pretendente: TARCISIO DA FONSECA, profi ssão: auxiliar administrativo de ser, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1987, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Da 
Fonseca Filho e de Marlene Arcanjo Fonseca. A pretendente: KELLY CRISTINA 
RAMOS VALENTINI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/04/1988, residente e domiciliada na Quinta 
da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Valentini e de Suely Ramos Valentini.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS GONÇALVES, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Aurelino Leal, BA, data-nascimento: 26/04/1984, 
residente e domiciliado na Cidade Continental São Paulo, SP, fi lho de Honorato de 
França Gonçalves e de Carmosina Pereira dos Santos. A pretendente: EUSILENE 
PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Satubinha, MA, data-nascimento: 13/11/1992, residente e domiciliada na Continental 
São Paulo, SP, fi lha de Edmilson de Melo de Sousa e de Maria de Nazaré Pereira.

O pretendente: ATEVALDO COSME DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Seabra, BA, data-nascimento: 13/08/1991, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Fliciano Cosme dos Santos 
e de Anezia Cosme dos Santos. A pretendente: GABRIELA DE JESUS GONÇALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/1998, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Genivaldo Gonçalves e de Dulcimar de Jesus Soares.

O pretendente: RICARDO WANDERSON DA SILVA, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/1974, residente e domiciliado no Parque da Mooca São Paulo, SP, fi lho de 
Rubens da Silva e de Nadir Augusta Alves da Silva. A pretendente: SIMONE REQUENA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Alto da 
Mooca, SP, data-nascimento: 05/04/1979, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Nelson Requena Zanella e de Maria Lucia Requena.

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: CLAUDIO VENTURA DA SILVA, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 
18/10/1976, residente e domiciliado no Ipiranga, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Ventura 
da Silva e de Angela Maria Ventura da Silva. A pretendente: JOSELLE MARA CARDOSO 
BONVICINI, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 08/01/1984, residente e domiciliada no Parque da 
Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Bonvicini e de Maria do Carmo Cardoso Bonvicini.

O pretendente: PAULO RICARDO PASSOS WANDERLEY DE OLIVEIRA, profi ssão: 
segurança eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/02/1989, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Jair 
Alves de Oliveira e de Eliane Passos Wanderley de Oliveira. A pretendente: JHECIELE 
AMANDA RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Teresina, PI, data-nascimento: 31/12/1989, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio de Sousa e de Maria Aparecida Rodrigues Pacífi co de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRY DE CARVALHO SANCHES, profi ssão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 20/12/1989, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Sanches 
e de Izabel Cristina de Carvalho. A pretendente: THAYANE CABRAL DOS SANTOS, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/12/1993, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, 
SP, fi lha de Ednunes Cabral dos Santos e de Zuleika Eliseu Sá Silva.

O pretendente: ROBERTO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, profi ssão: consultor 
tecnológico, estado civil: solteiro, naturalidade: em Bauro, SP, data-nascimento: 
26/03/1991, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Alves de Almeida e de Elvira de Almeida. A pretendente: HELENA FONSECA 
GONÇALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 18/09/1995, residente e domiciliada na Vila Aprazível, São Paulo, 
SP, fi lha de Leonardo Ranciero Vieira Gonçalves e de Ellen Alves Fonseca.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: CRISTIANO RODRIGO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
farmacêutico, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/02/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio dos Santos e de Giorgina Messias 
Silvestre dos Santos. A pretendente: MICHELLA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, 
profi ssão médica, nascida em Guarulhos - SP, no dia 23/01/1979, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Liosmar de Almeida e de Mariza Corina de Almeida.

O pretendente: EVISSON DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Uruçuca - BA, no dia 20/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nascimento dos Santos e de Marilene dos Santos 
Souza. A pretendente: ANA CÉLIA IZAQUIEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/11/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Celso Luis Emiliano da Silva e de Lucimara Aparecida Izaquiel.

O pretendente: GEORGE GILENO GOMES ARAUJO, estado civil divorciado, profi s-
são funcionário público, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 25/04/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Araujo e de Vera Lucia 
Pereira Gomes. A pretendente: MARIA FERNANDA BAPTISTA MUNHOZ, estado civil 
solteira, profi ssão prpfessora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/11/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oroduval Munhoz e de Maria 
Isabel Munhoz.

O pretendente: ROSENILDO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Caruaru - PE, no dia 09/06/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Abilio da Silva e de Geraldina Maria da Silva. A 
pretendente: JOSEFA LUCIENE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Itabaianinha - SE, no dia 05/10/1982, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ponciano dos Santos e de Maria Estelita Santos.

O pretendente: GABRIEL BOTTASIN DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Mauro de Brito e de Silvia Bottasin de Brito. A 
pretendente: BÁRBARA YASMIN OUTEIRO PINTO, estado civil solteira, profi ssão publici-
tária, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1989, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Outeiro Pinto Filho e de Ingrid Aparecida de Carvalho.

O pretendente: JEAN QUIRINO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Quirino Pereira Filho e de Luzia Maria da Conceição Perei-
ra. A pretendente: JANAINA PEREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Altair Pereira da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE GOMES DE PONTES, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel de Pontes e de Maria Mônica Gomes. A preten-
dente: ALINE TEIXEIRA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 03/05/1991, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, 
fi lha de Manuel Armando Rodrigues Ramos e de Vera Lucia de Jesus Teixeira Ramos.

O pretendente: GERALDO MAGELA VAZ, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido em Poté - MG, no dia 07/11/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gil Vaz Batista e de Maria do Sagrado Coração de Jesus Batista. 
A pretendente: MÁRCIA MARIA DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Luis Correia - PI, no dia 20/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lha de Polidorio Durval de Brito e de Benedita Gonçalves de Brito.

O pretendente: HILARIO BOATTO, estado civil divorciado, profi ssão médico, nascido 
em Araçatuba - SP, no dia 21/07/1958, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de 
Hilario João Boatto e de Santa Scavassa Boatto. A pretendente: ROSANGELA ROSATI, 
estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/05/1965, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Osvaldo Rosati 
e de Rose Marie Temer Rosati.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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:

Ativo             2017             2016
Ativo Circulante
Bancos / Caixa .................................... 632.887,89 461.272,98

Realizável a Curto Prazo
Duplicatas a Receber ........................... 273.499,87 248.048,85
Valores a Receber ................................ 224.388,15 179.827,53
Adiantamento a Fornecedores ............. 3.749,49 5.599,49
Estoque ............................................... 1.637.477,93 1.671.188,17

Total do Realizavel a Curto Prazo ....... 2.139.115,44 2.104.664,04
Realizável a Longo Prazo
Valores Conversíveis ........................... - 1.314,90

Permanente
Investimentos ...................................... - 790,65
Imobilizações Técnica .......................... 88.365,34 89.159,83
Intangível .............................................     60.567,33     60.567,33

Total do Permanente .............................    148.932,67    150.517,81
Total do Ativo ........................................ 2.920.936,00 2.717.769,73

Balanço Realizado em 31 de Dezembro de 2017 / 2016
Passivo             2017             2016
Passivo Circulante
Exígivel a Curto Prazo
Fornecedores ....................................... 820.289,69 779.676,75
Adiantamentos de Clientes .................. 39.476,72 -
Obrigações Trabalhistas ...................... 149.712,51 206.326,23
Obrigações Fiscais .............................. 68.049,89 53.292,69
Obrigações a Pagar .............................    229.289,28     87.625,49

Total do Exígivel a Curto Prazo ........... 1.306.818,09 1.126.921,16
Patrimonio Líquido
Capital .................................................. 300.000,00 300.000,00
Reserva de Lucros ............................... 1.196.910,13 1.475.198,09
Saldo a Disposição da Assembléia ......    117.207,78  (184.349,52)

Total do Patrimonio Líquido ................. 1.614.117,91 1.590.848,57

Total do Passivo ................................... 2.920.936,00 2.717.769,73

ANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORANTÔNIO L. FERREIRA S/A - COMERCIAL E IMPORTTTTTADORAADORAADORAADORAADORA
CNPJ 60.452.034/0001-49

Relatório da Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa 2017 / 2016

1-Das Atividades Operacionais            2017            2016
(+) Lucro Líquido do Exercício .......................... 117.207,78 (184.349,52)
(+) Depreciação ................................................. - -
(=) Lucro Líquido Ajustado ............................... 117.207,78 (184.349,52)
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante
  - Realizável a Longo Prazo
Clientes ............................................................. (70.011,64) (226.030,87)
Estoques de Mercadorias .................................. 33.710,24 402.092,17
Adiantamento a Fornecedores ...........................      1.850,00     (5.599,49)
(=) Total (Acréscimo) / Decréscimo do Ativo
  Circulante + Realizável a Longo Prazo ......... (34.451,40) 170.461,81
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo
 Circulante + Exígivel a Longo Prazo
Fornecedores .................................................... 40.612,94 (63.412,76)
Contas a Pagar ................................................. 181.736,07 129.026,55
Provisão de IRPJ/CSLL ..................................... (42.452,08) -
Dividendos Pagos .............................................. (93.938,44) (180.000,00)
Lucro Distribuido ...............................................                 -                 -
(=) Total Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo
  Circulante + Exígivel a Longo Prazo ............ 85.958,49 (114.386,21)
Total das Atividades Operacionais .................. 168.714,87 (128.273,92)
2 - Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado ................................... 2.900,04 (8.082,82)
Aquisição de Intangível ..................................... - (60.567,33)
Total das Atividades de Investimentos ............ 2.900,04 (68.650,15)
(1+2) Aumento Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa ................................ 171.614,91 (196.924,07)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 461.272,98 658.197,05
Variação Ocorrida no Período ......................... 171.614,91 (196.924,07)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 632.887,89 461.272,98

Senhores Acionistas, em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submete a apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração
de Resultado, refere-se as atividades durante o exercício social encerrado em 31/12/2017 e 31/12/2016. A Diretoria

             2017              2016
Receita de Vendas ................................ 10.134.997,07 10.665.978,33
(-) Impostos e Devoluções .................... (1.959.166,13) (2.025.388,90)
Resultado Líquido ................................. 8.175.830,94 8.640.589,43
Custo das Mercadorias Vendidas .......... (4.909.218,03) (5.473.855,59)
Resultado Operacional Bruto ............... 3.266.612,91 3.166.733,84
(-) Despesas com Pessoal .................... (2.170.205,96) (1.866.207,05)
(-) Despesas Administrativas ................ (767.360,18) (1.327.582,38)

Demonstrativo do Resultado do Exercício encerramento em 31 de Dezembro de 2017 / 2016
             2017              2016

(-) Despesas Tributárias ........................ (87.960,99) (67.684,27)
(-) Despesas Financeiras ...................... (132.899,83) (99.514,83)
(-) Despesas não Operacionais ............. - -
(+) Receitas não Operacionais ..............       51.473,91         9.905,17
Resultado do Exercício ........................ 159.659,86 (184.349,52)
(-) Contribuição Social ........................... (14.413,79) -
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica     (28.038,29)                    -
Saldo a Disposição Assembléia .......... 117.207,78 (184.349,52)

Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente                      Pericles Ferreira Porto Junior - Contador CT/CRC: 1SP 160.017/O-6

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, vai recorrer ao 
FMI em busca de apoio exter-
no para equilibrar a situação 
fi nanceira do país, depois da 
disparada do dólar na semana 
passada. Em pronunciamento 
ontem (8), Macri disse que as 
políticas econômicas adotadas 
em dois anos e cinco meses de 
governo são o único caminho 
possível para sair da situação de 
“estancamento” que herdou da 
antecessora Cristina Kirchner.

Macri admitiu que a Argenti-
na é um dos países “que mais 
dependem de fi nanciamento 
externo” e que foi afetada 
pelas recentes mudanças no 
cenário internacional, com os 
aumentos do preço do barril 
de petróleo e da taxa de juros 
norte-americana e a valoriza-
ção do dólar norte-americano 
frente a outras moedas.

O ministro da Economia, 
Nicolas Dujovne, disse que 
já conversou com a diretora 
executiva do FMI, Christine 
Lagarde, sobre a possibilidade 
de um “empréstimo preventi-
vo”, a taxas mais baixas que 
as do mercado. Economistas 
independentes estimam que o 

Mauricio Macri, presidente da 

Argentina.
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Argentina precisa de apoio 
externo e recorre ao FMI

valor deve fi car em torno de US$ 
20 bilhões, mas o governo ainda 
não falou de cifras, nem sobre 
quais seriam as condições.

Dujovne afi rmou apenas que 
manterá a política gradualista 
de cortar o alto défi cit público, 
que equivale a 6% do PIB. O go-
verno considera politicamente 
inviável adotar medidas drásti-
cas para recuperar a economia, 
mesmo após a grande crise de 
2001. De acordo com o ministro, 
o empréstimo garantirá que o 
governo continue tendo fun-
dos para fi nanciar programas 
sociais e crédito a pequenos 
produtores (ABr).

O ministro Alexandre de Moraes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), enviou um 
dos oito inquéritos contra o senador Aécio 
Neves na Corte para a primeira instância 
da Justiça de Minas Gerais. Trata-se da 
investigação sobre desvios nas obras da 
Cidade Administrativa, sede do governo 
mineiro. O inquérito foi aberto com base na 
delação premiado de executivos da empresa 
Odebrecht, que relataram o repasse de R$ 

5,2 milhões em propina ao parlamentar. 
O senador Aécio Neves ainda é alvo de 

outros sete inquéritos no STF e fi gura 
como réu em uma ação penal. Os crimes 
de corrupção teriam ocorrido a partir de 
2007, quando Aécio era governador de 
Minas. Moraes aplicou a interpretação mais 
restrita do foro privilegiado que foi fi rmada 
na pelo plenário do STF.

Na semana passada, o plenário da Corte 

determinou que somente deveriam ser 
julgados no Supremo casos contra depu-
tados e senadores envolvendo suspeitas 
de crimes cometidos durante e em relação 
com o mandato. Quando o caso veio à tona, 
a defesa de Aécio disse ser “falsa e absurda” 
a acusação de irregularidades nas obras da 
Cidade Administrativa e que todas as etapas 
da obra foram acompanhadas pelos órgãos 
de fi scalização responsáveis (ABr).

Inquérito contra Aécio Neves vai
para primeira instância

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

02
3C

-7
2B

7-
F

82
B

-9
A

E
4



Página 12 São Paulo, quarta-feira, 09 de maio de 2018

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

FILIPE ARAUJO CARINI, -

ELIENE QUIRINO 
DOS REIS DE AGUIAR,

WAGNER FRIAS DA SILVA PEREIRA,

MARCIA DA SILVA FERREIRA

CLAYTON SANTANA DE SOUZA, -

TAWANE ARAUJO SANTANA,

PAULO TARSIS VITORIANO DA SILVA,
-

CAROLINE DOS SANTOS CALIXTO, -

WELLINGTON MALAQUIAS PEREIRA,

JANAINA DA 
SILVA SOUSA,

ARLINDO NARDIM,

VILMA JOVINA DA SILVA 
FREITAS,

DIEGO DE ALMEIDA FRANCISCO,

-
ANGELA CHINYERE UMEH,

MMADUAKOR JOHN CHIBUIKE, -

JANETE 
DOS REIS,

RAFAEL ALVES DE ALMEIDA SILVA,
-

ARIANE ALVES PEREIRA,

LUIS JAMILSON DE SOUZA LIMA,

FLAVIA SOARES 
DA SILVA, 

EVERSON PEREIRA PAES,
-

EVELYN CRISTINA DE SOUZA 
DE MOURA,

MAURÍCIO DO CARMO ASSUNÇÃO,
-

TAMIRES SILVA COSTA,

JONATHAN CARDOSO SANTOS, -

-
LARISSA CAVALCANTE BATISTA,

EVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA,
, -

MÔNICA BRÍGIDA PEREIRA IVO,
-

CICERO RAMOS SILVA,

ADRIANA LIDIO DE SOUSA,

PAULO LIMA ALENCAR,

ELIZÂNGELA DE 
JESUS ALVES DE BRITO,

MARCIO FRITSCHY ORTOÑO, -

LUCIANA DA SILVA SANTOS,

de Antonio dos Santos e de Angelita da Silva Santos.

EDIRAN DOS SANTOS SOUSA, -

-
DAIANE MENEZES SANTINO,

JOACY SILVA MARINHO,

-
MELISSA NELLIE ALVES DA SILVA, -

JOSÉ DA CRUZ SANTOS FILHO, -

CLAUDI-
MEIRE SANTOS MACEDO,

VINICIUS BARBOSA MENDES,
-

LAIS FERNANDA DA SILVA,

MARCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, -
-

ALICE MARIA DA SILVA, -

ELSIO DE SOUZA MORGADO, -

ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS,

DIEGO DE SOUZA TORRES, -

PAMELA DIAS SOUZA,

FELIPE ALVES SILVA,

LUANA DE 
LIMA SILVA,

KALED LAKIS,

JAMILE SANTOS DA SILVA, 

JONNATAN DOS SANTOS,
-

OZENIR ALVES DOS SANTOS,

LUCAS CARDOSO DOS SANTOS,

QUEILA SOUSA MARÇAL,

JOELSON ALVES SANTA ROSA, -

VALDIVINA APARECIDA GONÇALVES ARAUJO,

FERNANDO LIMA DE ALMEIDA, -

-
KALLYGIANE DA SILVA OLIVEIRA,

JACÓ HIROSHI FERREIRA,

MARIA CAROLINA LAURENTINO OLIVEIRA,

JOSE LINDBERGH TIBURTINO SOUSA,

-
LUANA ALVES SANTOS,

JOSUE FARIA, -
-

VALERIA 
LIMA MOURA,

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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NÃO É DETENTOR DO CARGO DE CONFIANÇA
Empresa pretende contratar para o cargo de supervisor comercial, 
que irá trabalhar em um horário fixo das 08:00 as 18:00, com controle 
de jornada, será necessário o pagamento dos 40% de gratificação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE O CERTIFICADO DE REABILITAÇÃO PRO-
FISSIONAL DO INSS PODE SER INCLUÍDO NA COTA DE DEFICIENTES?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que se o empregado possui o Certificado de Reabilitação Profissional 
poderá ser incluído na cota de portadores de necessidades especiais.

DEVERES E OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
Os estagiários precisam fazer exames admissional, periódico e demis-
sional, devem constar no PPRA e PCMSO, inclusive o recebimento de 
insalubridade e periculosidade? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXERCENDO OUTRAS FUNÇÕES
Gerente de RH com formação de advogado, dentre outras atividades, 
poderá atuar em causas trabalhistas defendendo a empresa, há algum 
impedimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM A ANOTAÇÃO NA CTPS O CONTRATO DE 
TRABALHO INTERMITENTE?

Informamos que não há anotação específica para o contrato de trabalho 
intermitente nem mesmo um modelo específico, mas como é conside-
rado empregado, deve-se anotar na CTPS o registro deste empregado, 
na página relativa ao contrato de trabalho.

CONTRATAR COM OUTRA ATIVIDADE
Será contratado um funcionário para exercer a função de auxiliar de 
serviços gerais, exercendo a coleta de lixo com veículo, dentro do 
condomínio, deverá receber acumulo de função? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18/04/2018
Data: 18 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Local: À Rua Vinte e Cinco de Março, 702, Centro, Cep: 01021-100, nesta Capital
do Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a Totalidade do Capital Social, dispensada a publicação dos
Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, Parágrafo 4°., da Lei n° 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: 
Reginaldo Chohfi; Secretária: Solange Maria Nassif Chohfi Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício; b)
Eleição da Diretoria; e c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: I) Os acionistas presentes, deliberam por unanimi-
dade e aprovado a) Aprovados os Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e publicado no Diário Oficial do Estado na edição de 14/04/2018 e Jornal Empresas
& Negócios na edição de 14/04/2018 a 16/04/2018. II) Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade b) Reeleição do
mandato da diretória prorrogado para mais três (3) anos terminando em abril de 2021, reeleitos para o próximo mandato de três 
(3) anos para Diretor Presidente o Sr. Reginaldo Chohfi, brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 3.035.880-2 SSP/
SP, inscrito no CPF sob n° 032.083.898-68, residente e domiciliado à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21° andar Apartamento
211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando isoladamente; Diretora Vice Presidente Solange Maria Nassif Choh-
fi, brasileira, casada, empresária, portadora do RG: 4.425.084-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o n° 267.135.798-25, residente 
e domiciliada à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21° andar Apartamento 211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando
isoladamente. III) Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade c) Conforme Artigo 8° do Estatuto Social, a sociedade
ficará obrigada apenas com a assinatura do Diretor Presidente e ou diretor Vice-Presidente, isoladamente, ou com assinatura de 
dois diretores gerentes, sempre em conjunto, ou ainda com assinatura de um ou mais procuradores constituídos no termo destes
estatutos para fins especiais. Aprovado por unanimidade de votos o Artigo 8° e 11° dos Estatutos Sociais passará a ter a seguinte 
redação Artigo 8° - A sociedade ficará obrigada apenas com assinatura do diretor presidente isoladamente, ou
diretor vice-presidente isolamente, ou com as assinaturas de dois diretores gerentes, sempre em conjunto, ou
ainda com a assinatura de um ou mais procuradores constituídos no termo deste estatuto para fins especiais. 
Artigo 11° - a sociedade será administrada por uma diretoria composta de três (3) diretores eleitos para os
cargos de presidente e vice-presidente, ficando o provimento dos demais cargos facultativos, a critério da
assembleia geral. IV) Os Diretores ora reeleitos Tomam Posse, desde já, no cargo para qual foram reeleitos para Presidente 
Reginaldo Chohfi e para Diretora Vice-Presidente Solange Maria Nassif Chohfi e se comprometem a assinar o termo de 
posse no “livro de atas de reunião de diretoria” dentro do prazo previsto no Artigo 149, da Lei n° 6.404 de 15/12/1976. V)
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como
ninguém se manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, após lida e aprovada, 
vai assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 18 de abril de 2018. Assinaturas: Presidente: Reginaldo Chohfi;
Secretária: Solange Maria Nassif Chohfi; Acionistas: C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Administração e Par-
ticipações S/A. Diretor Presidente: Reginaldo Chohfi; Diretora Vice Presidente: Solange Maria Nassif Chohfi. A presente
é cópia fiel dá original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi - Diretora Vice Presidente;
Reginaldo Chohfi - Presidente da mesa; Solange Maria Nassif Chohfi - Secretária; C.T.N.C Administração e Participações
S/A. - Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassif Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A. 
- Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassif Chohfi. JUCESP sob n° 217.574/18-0 em 03.05.2018.

Hotel Majestic S/A
C.N.P.J - 43.121.946/0001-19

Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 16 de junho de 2.018, às 10:30 horas, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Autorizar a diretoria a efetuar a recompra de até 10% (dez por cento) das ações 
em circulação equivalentes a 10% (dez por cento) do capital social da empresa. Águas de 
Lindóia, 07 de Maio de 2.018. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (08, 09 e 10/05/2018)

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. - 
- - 

ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA, - AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA ação Monitória 

 

 

COOPERGUARA - Cooperativa de Produção
de Materiais Recicláveis de São Paulo

CNPJ 14.464.825/0001-71 - NIRE : 35.400.140.984
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos todos os Cooperados para Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 18/11/2011, em sua sede na Estrada da Baronesa, nº 212 - u, com
horários de realização a seguir: 1ª convocação as 17:00 hs, 2ª convocação as 18:00 hs,
3ª convocação as 19:00 hs. a Ordem do Dia Será: 1) Recomposição dos Componentes
dos Conselhos Administrativo; 2) Outros Assuntos de Interesse da Cooperativa; a)
Alteração de Endereço da Sede Social. b) Alteração da Denominação Social. c) Reforma
do Estatuto Social. 3) Admissão de novos Cooperados e Demissão de Cooperados. O
presente foi expedido com a presença de 5 (cinco) Cooperados. São Paulo, 18/11/2011.

Ginaldo Otavio da Silva - Vice-Presidente

Mário Rodrigues (*)

Embora nem sempre seja 
uma verdade, essa frase 
pode ser aplicada em 

muitas situações do mundo das 
vendas. Isto porque a primeira 
abordagem pode determinar o 
rumo de uma negociação, le-
vando o cliente ao concorrente 
ou fazendo com que negocie 
uma boa compra onde é bem 
atendido.

Abaixo, listo algumas dicas 
para os vendedores abordarem 
os clientes, desde o básico “Bom 
dia, como vai?” até a técnica 
do espelhamento, muito utilizada tanto em estabelecimentos 
varejistas quando em mesas de reuniões corporativas:

O vendedor deve sempre manter sua 
aparência de acordo com o estilo da empresa em que atua, o que 
inclui roupa, cabelo, maquiagem e perfume. Usar terno e gravata 
é algo recomendável a quem trabalha em uma loja blacktie, 
mas não a quem vende artigos esportivos. As pessoas gostam 
de estar junto de quem é agradável, portanto estar perfumado, 
por exemplo, é algo positivo apenas quando não há excessos;

Embora seja algo básico e indicado a todos 
os tipos de relações interpessoais, muitos vendedores se es-
quecem de fazer a abordagem com um cumprimento. Dizer 
frases como “Bom dia, como vai?”, “Eu sou o fulano, como 
posso ajudar?” e “Seja bem-vindo à minha loja (ou empresa), 
estou à disposição para o que precisar” é fundamental para 
os próximos passos;

Este é um termo importante para nomear 
os primeiros momentos com o cliente, em que o vendedor, 
depois de se apresentar, espera a iniciativa do outro lado. 
Com esta técnica, o vendedor analisa se o comprador vai falar 
mais alto ou mais baixo, se o tom da conversa será formal 

Conheça 5 técnicas 
para abordar clientes

ou informal, se vai falar sobre o seu interesse de forma mais 
lenta ou mais imediatista, e, então, consegue definir o rumo 
da negociação;

Depois de ouvir o outro lado, o vendedor 
consegue, com base na análise do comportamento, identifi-
car o perfil do cliente, se é pragmático, analítico, afável ou 
expressivo. A partir dessa identificação, ele passa a agir de 
uma ou outra maneira, de modo que seu comportamento seja 
um espelho do estilo do comprador. O espelhamento é uma 
das grandes ferramentas de abordagem, para o vendedor se 
conectar com o cliente, deixar com que fale mais tranquila-
mente sobre suas necessidades e, então, ofereça o produto 
ou serviço que possa suprir essa necessidade;

Poucas pessoas que entram em uma loja 
gostam de um vendedor “grudento”, que se mantém próximo 
o tempo todo.  É importante que o espaço do comprador seja 
respeitado e o que vai determinar isso é o perfil dele, identificado 
num primeiro momento. Entretanto, é essencial que a distância 
também não seja muito longa. Ou seja, o vendedor deve deixar o 
cliente à vontade, porém deve estar sempre atento para oferecer 
ajuda rapidamente quando perceber um sinal.
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