
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3043-4171

O autoconhecimento é 

uma trilha indispensável 

de ser percorrida e, com 

as mudanças que estamos 

vivendo no mundo, ele 

se torna uma ferramenta 

importantíssima para o 

sucesso

É importante aprendermos 
a reconhecer nossos pa-
drões de comportamen-

to, nossas crenças, para então 
agirmos sobre atitudes e pensa-
mentos que não sejam benéfi cos 
para nós. Separei cinco dicas 
simples, porém poderosas, e 
que se praticadas diariamente 
podem nos conduzir por um 
caminho muito profundo de 
autoconhecimento. 

1) Questione-se: O melhor 
caminho para se conhecer 
melhor é levantando questio-
namentos em algumas áreas da 
vida. Ao fazermos perguntas, 
nosso cérebro, que antes agia 
de forma inconsciente, sai do 
modo “piloto automático” e pas-
sa a contestar algumas ações. 
Suas indagações e refl exões 
sobre as perguntas irão trazer 
maior clareza sobre o que você 
acredita de fato e porquê faz as 
escolhas que faz. 

Entre alguns questiona-
mentos básicos estão: Quais 
os meus valores inegociáveis? 
Do que eu tenho medo? Qual a 
minha maior crença limitante? 
Qual a minha maior crença 
fortalecedora? Quais os meus 
sonhos? Qual o meu propó-
sito? Ao refl etir sobre essas 
questões, tente identifi car o 
que elas dizem a seu respeito 
e também como te diferenciam 
das outras pessoas.

2) Refl ita sobre sua histó-

ria: Busque na memória os mo-
mentos mais marcantes de sua 
infância, de sua adolescência e 
sua vida adulta. Anote em um 
quadrante. Faça esse exercício 
tentando reviver os sentimentos 
que teve em cada ocasião. Não 
deixe escapar nada. Reflita 
tanto sobre os bons momentos, 
quanto os momentos ruins e de 
trauma. Eles falam muito sobre 
o quem você é e sobre a pessoa 
que você se tornou. 

Fazendo essa viagem pela 
sua história, é possível reco-
nhecer qual é o seu modelo de 
sucesso pessoal, ressignifi car os 
paradigmas e acontecimentos 
“negativos’ para, a partir daí, 
apoderar-se novamente de suas 
escolhas e dar um novo sentido 
à sua própria vida.

3) Reconheça e experi-

mente seus sentimentos: 
Eu costumo dizer que não 
existe sentimento ruim. Todas 
as nossas emoções cumprem 
um papel muito importante em 
nossa personalidade e, por isso 
mesmo, é fundamental experi-
mentar todos eles. Dar espaço 
para que esses se manifestem de 
maneira equilibrada é uma for-
ma de se observar, se conhecer 
e aprender sobre suas reações. 

À medida que o profi ssional 
consegue se reconectar com 
seus sentimentos é muito mais 
fácil identificar o ponto de 
equilíbrio de cada emoção e se 
permitir experimentar todas 
elas. Quando se retoma o con-
trole dos seus sentimentos, é 
possível estar mais preparado 
para lidar com as adversidades 
do mundo corporativo e da vida 
pessoal como um todo.

4) Gratidão: O exercício da 
gratidão pode te ensinar muito 
sobre quem você é. Separe um 
momento no seu dia, pode ser 
antes de dormir, e agradeça ao 
menos cinco coisas indispen-
sáveis da sua vida. Podem ser 
coisas grandes, ou pequenos 
sabores de felicidade que você 
viveu ao longo do dia. A gratidão 
é uma ferramenta poderosa de 
autoconhecimento, uma vez 
que só agradecemos aquilo que 
é valioso para nós. 

Depois de um mês fazendo 
essas anotações, avalie os itens 
que mais apareceram, refl ita 
sobre eles e aproveite para 
descobrir o que realmente tem 
valor na sua vida. 

5) Meditação: A prática 
de meditação, conhecida tam-
bém como mindfuness, é uma 
maneira de se observar em 
profundidade. A capacidade 
de estar 100% presente é um 
talento adquirido ao longo de 
muita prática. Manter a cabeça 
longe das distrações ansiosas e 
focar de maneira consciente no 
agora, pode nos levar para níveis 
de consciência mais profundos 
e, dessa forma, nos conhecer-
mos melhor. 

Se você é um iniciante, 
comece com sessões curtas, 
entre cinco e dez minutos. 
Encontre um lugar quieto 
para se sentar e respire pelo 
nariz e pela boca. Conte suas 
respirações em silêncio e tente 
manter a mente focada no seu 
próprio corpo.

(*) - É palestrante motivacional 
formado em administração de 

empresas com especialização em 
coaching. Fundador do Instituto 

Lucas Fonseca, criou a metodologia 
Mindset de Alta Permormance
(http://lucasfonseca.com.br/).

Cinco passos diários para 
o autoconhecimento

Lucas Fonseca (*)

São Paulo, sexta-feira, 06 de julho de 2018
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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:

O pretendente: MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DO AMARAL FILHO, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Goiânia - GO, no dia 08/01/1991, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antônio Teixeira do Amaral e de Nelly Achkar 
Teixeira do Amaral. A pretendente: MARIANA DA SILVA MELLO, solteira, profi ssão médica, 
nascida em Cuiabá - MT, no dia 11/11/1989, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de Alexandre Corrêa de Mello e de Tânia Aparecida da Silva Mello.

O pretendente: SOLON TEIXEIRA DE REZENDE NETO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1990, residente e domiciliado no 
Jardim Guedala, São Paulo - SP, fi lho de Solon Teixeira de Rezende Junior e de Regiane 
Benetti Teixeira. A pretendente: MARIA PAULA RIBEIRO ARTIAGA DE ALMEIDA 
CASTRO, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida no Rio de Janeiro - 
RJ, no dia 10/07/1991, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcello Artiaga de Almeida Castro e de Patricia Ribeiro Artiaga de Almeida Castro.

O pretendente: LUCAS GONSALEZ DOS SANTOS, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/02/1992, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Wladimir dos Santos e de Iolanda Gonsalez dos Santos. A 
pretendente: MAYRA MAGALHÃES GOMES, solteira, profi ssão designer, nascida em 
Belo Horizonte - MG, no dia 19/06/1988, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lha de Vilson Gomes da Silva e de Olinda Magalhães Silva.

O pretendente: LUCAS PAIM MELLO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Porto 
Alegre - RS, no dia 25/03/1986, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Alberto Graça Mello e de Márcia Rodrigues Paim. A pretendente: 
BRUNA RIBEIRO MILEO, solteira, profi ssão engenheira, nascida em Erechim - RS, no 
dia 19/10/1986, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Antônio Mileo Baptista e de Ana Maria Ribeiro Mileo.

O pretendente: PEDRO JOÃO ZAHRAN TURQUETO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1985, residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Moreira Turqueto e de Marcia Peluff o 
Zahran. A pretendente: HELENA LEONEL GUSHIKEN, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Brasília - DF, no dia 16/07/1988, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gushiken e de Elisabeth Leonel Ferreira.

O pretendente: GÜIDO RIMINI, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 15/01/1989, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho 
de Enrico Rimini e de Valeria Lopez dos Santos Rimini. A pretendente: FERNANDA 
FERRAZ CAROLO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/04/1987, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Henrique Carolo e de Claudia Ferraz Carolo.

O pretendente: LUCAS SOUTTO MAYOR ASSUMPÇÃO NICOLAU, divorciado, 
profi ssão economista, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 03/11/1985, residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Odilon Názaro Nicolau 
e de Patricia Soutto Mayor Assumpção. A pretendente: MARCELA DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO, solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/09/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
José Luiz Nascimento Junior e de Maria Cristina de Oliveira Nascimento.

O pretendente: FELIPE DE CASTRO KOLLER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/10/1989, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Koller Neto e de Lia Mara de Castro Koller. A pretendente: 
RAFAELLA CARDOZO MUKAY, solteira, profi ssão advogada, nascida em Campinas - 
SP, no dia 04/09/1989, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Kouki Mukay e de Silvia Dias Cardozo Mukay.

O pretendente: ROGÉRIO CASTANHO GONÇALVES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1991, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Rogério Marcus Gonçalves e de Lilian Castanho Gonçalves. A 
pretendente: PAULA BIANCHI DUALIBY, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 24/05/1991, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo de Tarso Dualiby e de Maria Elisa Bianchi Dualiby.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: BRUNO DE RESENDE MAIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido Belo Horizonte - MG (1º Subdistrito), no dia 03/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Maia e de Stella Márcia de Resende 
Maia. A pretendente: CRISTIANE MORAES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Itá - SC, no dia 30/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alcides Moraes e de Olga Moraes.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO DIAS DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teiro, profi ssão conferente, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 11/08/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma de Siqueira do 
Nascimento e de Adélia Dias dos Santos Nascimento. A pretendente: PATRICIA SILVA 
LEITE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia 23/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Leite e de Maria Aparecida Amaral Silva.

O pretendente: WLADIMIR GUSHIKEN DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
cirurgião dentista, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/12/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rui José Maria Peres de Campos 
e de Alice Gushiken de Campos. A pretendente: HELOÍSA SAVIOLI D’AURIA, estado 
civil solteira, profi ssão designer gráfi co, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 
09/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Sérgio D’Auria e de Elaine Nelide Savioli D’ Auria.

O pretendente: DIEGO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/07/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aldemir Bezerra da Silva e de Maria José Ferreira da 
Silva. A pretendente: EVELIN CRISTIAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/01/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues dos 
Santos Filho e de Rosa Helena Pereira.

O pretendente: ALEX FEREZIM, estado civil solteiro, profi ssão gerente fi nanceiro, nas-
cido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hildo Ferezim Junior e de Luzia Ilaudia Pinheiro de 
Queiroz Ferezim. A pretendente: FERNANDA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/08/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Santos da Silva e 
de Durvalina Santos da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES ZIMERER, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Malacacheta - MG (Registrado em Franciscópolis - MG), no dia 15/12/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdete Teles Zimerer e 
de Marina Alves de Sales. A pretendente: CICERA SUBERLÂNIA FERREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Juazeiro do Norte - CE (Registrada em 
Padre Cícero - SP), no dia 06/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Nilton da Silva e de Elizabete Ferreira da Silva.

O pretendente: CHARLES CARVALHO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/10/1986, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime da Conceição e de Jacqueline 
Carvalho de Lima Conceição. A pretendente: CAMILLA DE SOUSA SABINO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/02/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adenilson Roberto 
Sabino e de Vera Ana de Sousa Sabino.

O pretendente: JULIO GUSTAVO BACCIOTTI PINHEIRO, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Rio Claro - SP, no dia 03/04/1973, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Gil Pinheiro e de Maria Inês Bacciotti Pinheiro. 
A pretendente: ANA PAULA DE SALES LIMA, divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Aparecida do Taboado - MS, no dia 01/02/1979, residente e domiciliada em 
São José do Rio Preto - SP, fi lha de Anilson Miguel de Lima e de Josefi na Mendes de 
Sales Lima.

O pretendente: DIEGO IORIO CARBONE, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 17/12/1989, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Antonio Carbone e de Neusa Mazzoni Iorio Carbone. 
A pretendente: SOFIA STIPKOVIC ANTUNES CARDOSO, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 06/09/1993, residente e domiciliada na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Antunes Cardoso Neto e de Mônica 
Stipkovic Antunes Cardoso.

O pretendente: MARCIO DE MENEZES LEITÃO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/03/1981, residente e domiciliado no 
Rio de Janeiro - RJ, fi lho de Luiz Francisco Carneiro Leitão e de Ana Maria de Menezes 
Leitão. A pretendente: MARCELA PILEGGI CIMINO, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1984, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Francisco Pereira Cimino e de Tânia Maria 
Pileggi Cimino.

O pretendente: RICARDO BACCAR SOUZA ARANHA, solteiro, profi ssão matemático, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza Aranha e de Lauren Baccar Souza Aranha. 
A pretendente: JESSICA PAULA GARCIA PEREIRA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo Breda Pereira e de Elaine Maria Garcia Pereira.

O pretendente: RICARDO KLEN DA SILVA MÓL, solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Manhuaçu - MG, no dia 21/12/1981, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Aloísio Flávio Gonçalves Mól e de Mariza Klen da 
Silva Mól. O pretendente: CAIO GERÔNIMO DE ANDRADE CARVALHO, solteiro, 
profi ssão cabeleireiro, nascido em Águas de Lindóia - SP, no dia 29/02/1992, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto de Carvalho e de Valéria 
Geronimo de Andrade Carvalho.

O pretendente: RICARDO RIBAS LIMA, divorciado, profi ssão contador, nascido em 
Barbacena - MG, no dia 08/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Leonardo Maurício Colombini Lima e de Marilia Ribas Lima. A pretendente: 
LEOMARIA AZEVEDO SILVA, solteira, profi ssão analista administrativa, nascida em 
Pedra Branca - CE, no dia 26/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mariano Clarindo da Silva e de Francisca Lira Azevedo Silva.

O pretendente: LUCAS IGNACIO CAUSSA, nacionalidade argentina, solteiro, profi ssão 
médico, nascido na Argentina, no dia 20/01/1978, residente e domiciliado na Argentina, 
fi lho de Hugo Eduardo Caussa e de Susana Beatriz Pradella. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA PORTO, solteira, profi ssão consultora de recursos humanos, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 29/09/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Aroldo Galdino Porto e de Ivete Jankoski Porto.

O pretendente: ETIENNE PIERRE JOSEPH MAURICE CURATI, nacionalidade 
francesa, solteiro, profi ssão empreendedor, nascido na França, no dia 01/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pierre Georges 
François Maurice Curati e de Claude Marie Marcelle Guilloteau. A pretendente: VIVIAN 
MARQUES SALLES, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 21/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adalberto Rodrigues Salles e de Terezinha de Jesus Marques Salles.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO CLEMENCEAU FERRAZ DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Recife - PE, no dia 05/02/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio Vilares de Almeida e de Maria das Dores Ferraz 
de Almeida. A convivente: MARCELA ARAUJO PEREIRA, solteira, profi ssão biomédica, 
nascida em Teresina - PI, no dia 05/04/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Sérgio Aragão Pereira Júnior e de Jaqueline Araújo Aragão Pereira. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

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
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Maradona criticou o pênalti marcado pelo árbitro de Carlos 

Sánchez em cima do atacante Harry Kane.

Ontem (4), em seu progra-
ma de TV na emissora 
“Telesur”, da Venezuela, 

o ídolo argentino classifi cou a 
atuação de Geiger como um 
“roubo monumental”. 

Maradona, que estava torcen-
do para a Colômbia, criticou o 
pênalti marcado pelo árbitro 
de Carlos Sánchez em cima do 
atacante Harry Kane, concluído 
pelo próprio camisa 9 da Ingla-
terra. Além disso, o ex-craque 
insinou que Geiger não era um 
árbitro à altura de apitar uma 
partida de tamanha importân-
cia como esta. Na ocasião, a 
Colômbia foi eliminada nos 
pênaltis para os ingleses, após 
empatarem no tempo normal e 
na prorrogação por 1 a 1.

“Depois dos comentários 
feitos por Maradona, a Fifa 
repreende fortemente as 
críticas à performance das 
autoridades de jogo, que foi 
considerada positiva em uma 
partida difícil e emocionante. 

Fifa repreende críticas de 
Maradona sobre árbitro da Copa
A Fifa repreendeu ontem (5) as críticas do ex-jogador Diego Armando Maradona ao árbitro norte-
americano Mark Geiger, que apitou a partida entre Colômbia e Inglaterra, na terça-feira (3), pelas 
oitavas de fi nal da Copa do Mundo de 2018, na Rússia
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Fi
fa à Fifa e a seu presidente: mes-

mo que às vezes eu possa ter 
opiniões contrárias a algumas 
decisões da arbitragem, tenho 
absoluto respeito pelo trabalho 
nada fácil da instituição e dos 
árbitros”, escreveu Maradona.

No Twitter, o advogado do 
ex-jogador, Matías Morla, re-
forçou o pedido desculpas do 
argentino, afi rmando que Ma-
radona tem “absoluto respeito” 
pela instituição e os árbitros. O 
ex-craque foi convidado pela 
Fifa para integrar o grupo de 
“lendas” da entidade e assistiu 
todos os jogos da Copa como 
convidade VIP. Essa é a terceira 
polêmica de Maradona no Mun-
dial de 2018 (ANSA).

Anteriormente, o ex-jogador 
foi fl agrado fumando um charu-
to em uma área proibida dentro 
do estádio e mostrando o dedo 
do meio para umas pessoas na 
arquibancada no gol da vitória 
da Argentina sobre a Nigéria, na 
fase de grupos.(ANSA)

Também consideramos os 
comentários e insinuações 
feitos completamente inapro-
priados e sem fundamento”, 
escreveu a Fifa em um comu-
nicado. A entidade que rege 
o futebol no mundo ainda 
afirmou que faz tudo “em 
seu poder para garantir os 
princípios de fair play”. 

Pouco depois, Maradona 
publicou em seu Instagram 
uma foto com o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, pedindo 
desculpas para a entidade.

“Tomado pela emoção de 
torcer pela Colômbia no outro 
dia, disse uma par de coisas 
e, admito, algumas delas são 
inaceitáveis. Minhas desculpas 

Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais)

Ativo         2017         2016

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.992.712 15.483

Duplicatas a Receber - 312

Impostos a recuperar 7.469 3.884

Adiantamentos a Fornecedores       54.227       92.232

 2.054.408       96.428

Não circulante

Imobilizado 13.148 4.292

Intangível 390 749

Intangível em Andamento     655.768     486.045

      13.538        5.041

Total do ativo  2.723.714     602.997

Demonstrações do resultado Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais)Passivo e Patrimônio Líquido         2017         2016

Circulante

Fornecedores 29.240 77

Obrigações trabalhistas 41.530 -

Obrigações fiscais 11.793 1.808

Outras Obrigações       20.000           144

    102.563        2.029

Não circulante

Conta Corrente com Sócios 1.283.068 -

Adiantamento para Fututro Aumento de Capital  2.424.000     276.121

 3.707.068     276.121

Patrimônio líquido

Capital social 2.924.538 2.924.538

(-) Capital social à Integralizar (250.000) (250.000)

Prejuízos acumulados (3.760.455) (2.349.691)

(1.085.917)     324.847

Total do passivo e do patrimônio líquido  2.723.714     602.997

Receita bruta de vendas (ou serviços)         2017      2016
Mercado interno - 624
Mercado externo - -
(-) Impostos sobre vendas (ou serviços)               -         (82)
(=) Receita líquida de vendas               -        542
(-) Custo dos produtos vendidos(serviços prestados)  (422.870)          (8)
(=) Lucro bruto   (422.870)        534
(+/-) Despesas / receitas operacionais
Gerais e administrativas (966.744) (107.193)
Despesas com vendas (14.754) (2.768)
Depreciação e Amortização       (1.727)    (1.672)
(=) Lucro (prejuízo) antes das participações
  societárias e do resultado financeiro (1.406.096) (111.100)
Provisão para perdas               -            -
Lucro (prejuízo) após as participações societárias (1.406.096) (111.100)
Despesas financeiras       (4.115)    (2.233)
Receitas financeiras
(=) Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (1.410.211) (113.332)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Do exercício (553) (1.934)
Diferidos               -            -
(=) Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.410.764) (115.266)
Ações em circulação no final do exercício(em milhares) 25.000 25.000
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações
  do capital social no fim do exercício - R$           (56)          (5)

FILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.
CNPJ: 13.509.469/0001-00
Demonstrações Contábeis

Rubem Ariano Crespo Neto
Sócio Administrador

Cristina Durso Abreu
Contadora - CT CRC: 1SP242700/O-1

1ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1033838-52.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) terceira interessada (cônjuge) ANA CRISTINA GISFREDO RAFFAELLI, CPF 
146.995.798-17, que nos autos da ação de Execução, requerida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TAORMINA, em face de Paulo César Pimentel Raffaelli, procedeu-se a penhora do imóvel tipo: 
Apartamento nº 121 do Edificio Taormina, localizado na Rua Almaden, 83 - Vila Andrade, nesta 
Capital, matriculado sob nº 287.241 do 11º. Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Estando a 
terceira interessada (cônjuge) em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art. 525 do CPC/2015). 
Não apresentada resposta, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001428-
15.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARTHA DE 
SAMPAIO BENDER, CPF 224.437.338-07, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de 
RODRIGO GRADIM REIF, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 135.603,50 (atualizado até 06.03.2018). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 513 e 
523 do CPC), ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação para em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação (art. 525 do CPC), na ausência dos quais prosseguirá o feito em 
seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 
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