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A
o comparar os resultados de 
maio com os de março, a nova 
pesquisa CNT/MDA detecta, 

de um lado, elevação substancial do 
porcentual de eleitores indecisos e 
dispostos a votar em branco ou anu-
lar o voto e, de outro, quedas nas in-
tenções de voto de todos os candida-
tos a presidente, afora Ciro Gomes, 
que mostrou oscilação de menos de 
um ponto porcentual para cima, den-
tro da margem de erro. O que a com-
paração revela, a cinco meses das elei-
ções, é um país tomado pela perplexi-
dade e pelo desalento.

Para  tentar  entender  fenômeno  
tão complexo, há que ter em conta, 
antes de mais nada, quão massacra-
do vem sendo o eleitorado desde a 

eleição presidencial de 2014.  Nos últi
mos quatro anos, o eleitor vem tendo de 
lidar, a duras penas, com um turbilhão 
interminável de fatos graves e desconcer-
tantes.

Reeleita  numa  disputa  presidencial  
acirrada, em que conseguiu esconder do 
eleitorado as reais proporções da alar-
mante crise econômica que armara no 
seu primeiro mandato, Dilma Rousseff 
permitiu-se imediato e escancarado este-
lionato eleitoral, ao nomear um ministro 
da Fazenda de perfil ortodoxo, para levar 
adiante um  programa  que contrariava  
em tudo o que prometera na campanha 
eleitoral. 

Joaquim Levy não durou um ano. E na 
esteira do quadro de descalabro  fiscal 
que, afinal, emergiu em toda a sua inteire-
za, Dilma acabou afastada do cargo e sub-
metida a um processo de impeachment 
que redundou em sua substituição defini-
tiva por Michel Temer, 20 meses após o 
início do mandato presidencial.

A esta altura, já não havia mais espaço 
para ilusões sobre o tamanho da reces-
são que estava em curso. A queda acumu-
lada do PIB no biênio 2015-16 seria supe-
rior a 7%. E a taxa de desemprego chega-
ria a 13,6% no final de 2016, o dobro da 
que fora observada em 2014. Apesar da 
recuperação pela qual agora passa a eco-
nomia, ainda há 13 milhões de pessoas 
desempregadas no País.

O desempenho inicial de Temer sur-
preendeu.  Tendo  conseguido  montar  
um ministério que lhe assegurou amplo 
apoio do Congresso e uma equipe econô
mica de alto nível, conseguiu estabilizar 
a economia, restaurar a credibilidade do 

Banco Central e reinstituir a transparên
cia na gestão das contas públicas. E, co-
mo parte de um plano de ajuste fiscal 
paulatino, que teria de se arrastar por 
mais de um mandato presidencial, con-
seguiu também aprovar um teto consti-
tucional à expansão de gastos e subme-
ter ao Congresso uma proposta ousada 
e abrangente de reforma da Previdência.

Há pouco mais de um ano, contudo, a 
divulgação  da  estarrecedora  conversa  
de Temer com Joesley Batista, no porão 
do Jaburu, teve efeitos devastadores so-
bre sua imagem e as possibilidades do 
seu governo. Por meses, o presidente 
viu-se obrigado a gastar boa parte do seu 
capital político para evitar a cassação da 
chapa Dilma-Temer e se safar de duas 
denúncias do Ministério Público ao Con-
gresso. 

Quando, afinal, se desvencilhou des-
sas dificuldades, o Planalto já havia per-
dido a ascendência sobre o Congresso 
que talvez lhe tivesse permitido aprovar 
a reforma da Previdência, corretamente 
anunciada como passo crucial na supera-
ção do quadro de insustentabilidade fis-
cal com que se debate o País.

Há também que ter em conta o rápi
do avanço da Lava Jato e operações 
similares,  cujos  desdobramentos  o  
eleitorado  vem  acompanhando  em  
detalhe,  em  maciças  doses  diárias.  
Quem diria, há quatro anos, que tan-
tos políticos, de todos os grandes par-
tidos, que davam as cartas em 2014, 
estariam hoje presos ou aterroriza-
dos com o avanço de processos judi-
ciais que os afetam? 

Seria pedir demais do eleitor espe-
rar que não estivesse perplexo e desa-
lentado, após ter sido exposto, por 
quatro longos anos, a tamanho turbi-
lhão de notícias negativas, tanto na 
esfera política como na econômica. 

Tudo indica que o eleitorado não 
sairá desse estado tão cedo. Com sor-
te, em meados de julho, depois da Co-
pa, comece a dar atenção à lista de 
candidatos  a  presidente  que  afinal  
constará da urna eletrônica.
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Πρεγο ν≡ 167/2018 − ΥΑΣΓ 393003
Ν≡ Προχεσσο: 50008000083201872. Οβϕετο: Πρεγο Ελετρνιχο − Χοντραταο δε Εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα παρα πρεσταο, 
δε φορmα χοντινυα, δοσ σερϖιοσ δε σεγυρανα ε ϖιγιλνχια πατριmονιαλ αρmαδα, α σερεm εξεχυταδοσ να Σεδε δο DΝΙΤ, 
Συπεριντενδνχια Ρεγιοναλ νο Εσταδο δο Αmαπ〈. Τοταλ δε Ιτενσ Λιχιταδοσ: 0003. Εδιταλ: 18/05/2018 δε 08η00 ◊σ 12η00 ε 
δε 14η ◊σ 17η59. Ενδερεο: Σαν Θ. 03 Βλοχο �α� − Μεζανινο Ασα Νορτε − ΒΡΑΣΙΛΙΑ − DΦ. Εντρεγα δασ Προποστασ: α παρτιρ δε 
18/05/2018 ◊σ 08η00 νο σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ. Αβερτυρα δασ Προποστασ: 30/05/2018 ◊σ 10η00 σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ 
. Ινφορmα⌡εσ Γεραισ: Ο εδιταλ ποδερ〈 σερ οβτιδο να Χοορδεναο−Γεραλ δε Χαδαστρο ε Λιχιτα⌡εσ ου πορ mειο δοσ στιοσ: 
ωωω.δνιτ.γοϖ.βρ ου ωωω.χοmπρασγοϖερναmενταισ.γοϖ.βρ .
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οφχιο ν≡ 25/2018/ΧΓΡΣ/ΣΡΤ/ΜΤβ δο Μινιστριο δο Τραβαληο; (ιι) αλτεραο δο αρτιγο 4≡, �χαπυτ�; (ιιι) αλτεραο δοσ παρ〈γραφοσ 2≡ ε 3≡ δο αρτιγο 5≡; (ιϖ) αλτεραο οφχιο ν≡ 25/2018/ΧΓΡΣ/ΣΡΤ/ΜΤβ δο Μινιστριο δο Τραβαληο; (ιι) αλτεραο δο αρτιγο 4≡, �χαπυτ�; (ιιι) αλτεραο δοσ παρ〈γραφοσ 2≡ ε 3≡ δο αρτιγο 5≡; (ιϖ) αλτεραο οφχιο ν≡ 25/2018/ΧΓΡΣ/ΣΡΤ/ΜΤβ δο Μινιστριο δο Τραβαληο; (ιι) αλτεραο δο αρτιγο 4≡, �χαπυτ�; (ιιι) αλτεραο δοσ παρ〈γραφοσ 2≡ ε 3≡ δο αρτιγο 5≡; (ιϖ) αλτεραο οφχιο ν≡ 25/2018/ΧΓΡΣ/ΣΡΤ/ΜΤβ δο Μινιστριο δο Τραβαληο; (ιι) αλτεραο δο αρτιγο 4≡, �χαπυτ�; (ιιι) αλτεραο δοσ παρ〈γραφοσ 2≡ ε 3≡ δο αρτιγο 5≡; (ιϖ) αλτεραο 
δο αρτιγο 6≡, αλνεασ �β� ε �χ�; (ϖ) ινχλυσο δο νοϖο τεξτο αο παρ〈γραφο 1≡ δο αρτιγο 15 ε αλτεραο δο παρ〈γραφο 2≡ χοm α ρενυmεραο δοσ παρ〈γραφοσ συβσεθυεντεσ; δο αρτιγο 6≡, αλνεασ �β� ε �χ�; (ϖ) ινχλυσο δο νοϖο τεξτο αο παρ〈γραφο 1≡ δο αρτιγο 15 ε αλτεραο δο παρ〈γραφο 2≡ χοm α ρενυmεραο δοσ παρ〈γραφοσ συβσεθυεντεσ; δο αρτιγο 6≡, αλνεασ �β� ε �χ�; (ϖ) ινχλυσο δο νοϖο τεξτο αο παρ〈γραφο 1≡ δο αρτιγο 15 ε αλτεραο δο παρ〈γραφο 2≡ χοm α ρενυmεραο δοσ παρ〈γραφοσ συβσεθυεντεσ; δο αρτιγο 6≡, αλνεασ �β� ε �χ�; (ϖ) ινχλυσο δο νοϖο τεξτο αο παρ〈γραφο 1≡ δο αρτιγο 15 ε αλτεραο δο παρ〈γραφο 2≡ χοm α ρενυmεραο δοσ παρ〈γραφοσ συβσεθυεντεσ; 
(ϖι) αλτεραο δο αρτιγο 16, αλνεα �ε�; (ϖιι) ινχλυσο δο αρτιγο 45 νο Ττυλο ΙΞ � Dισποσι⌡εσ Γεραισ ε Τρανσιτ⌠ριασ χοm ρενυmεραο δο νιχο αρτιγο δο Ττυλο Ξ � (ϖι) αλτεραο δο αρτιγο 16, αλνεα �ε�; (ϖιι) ινχλυσο δο αρτιγο 45 νο Ττυλο ΙΞ � Dισποσι⌡εσ Γεραισ ε Τρανσιτ⌠ριασ χοm ρενυmεραο δο νιχο αρτιγο δο Ττυλο Ξ � (ϖι) αλτεραο δο αρτιγο 16, αλνεα �ε�; (ϖιι) ινχλυσο δο αρτιγο 45 νο Ττυλο ΙΞ � Dισποσι⌡εσ Γεραισ ε Τρανσιτ⌠ριασ χοm ρενυmεραο δο νιχο αρτιγο δο Ττυλο Ξ � (ϖι) αλτεραο δο αρτιγο 16, αλνεα �ε�; (ϖιι) ινχλυσο δο αρτιγο 45 νο Ττυλο ΙΞ � Dισποσι⌡εσ Γεραισ ε Τρανσιτ⌠ριασ χοm ρενυmεραο δο νιχο αρτιγο δο Ττυλο Ξ � 
Dασ Dισποσι⌡εσ Φιναισ; (Β) α προποστα δε ρεφορmα παρχιαλ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο δε Ελει⌡εσ δο ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ, νοσ σεγυιντεσ τ⌠πιχοσ: (ι) αρτιγο 2, αλνεα (β) Dασ Dισποσι⌡εσ Φιναισ; (Β) α προποστα δε ρεφορmα παρχιαλ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο δε Ελει⌡εσ δο ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ, νοσ σεγυιντεσ τ⌠πιχοσ: (ι) αρτιγο 2, αλνεα (β) Dασ Dισποσι⌡εσ Φιναισ; (Β) α προποστα δε ρεφορmα παρχιαλ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο δε Ελει⌡εσ δο ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ, νοσ σεγυιντεσ τ⌠πιχοσ: (ι) αρτιγο 2, αλνεα (β) Dασ Dισποσι⌡εσ Φιναισ; (Β) α προποστα δε ρεφορmα παρχιαλ δο Ρεγιmεντο δο Προχεσσο δε Ελει⌡εσ δο ΣΙΝΧΟΡ−ΣΠ, νοσ σεγυιντεσ τ⌠πιχοσ: (ι) αρτιγο 2, αλνεα (β) 
ε (δ); ε (Χ) δελιβερα⌡εσ γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η00, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα ε (δ); ε (Χ) δελιβερα⌡εσ γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η00, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα ε (δ); ε (Χ) δελιβερα⌡εσ γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η00, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα ε (δ); ε (Χ) δελιβερα⌡εσ γεραισ. Α ασσεmβλεια σερ〈 ρεαλιζαδα, εm πριmειρα χονϖοχαο, ◊σ 14η00, χοm α πρεσενα δε 51% δοσ ασσοχιαδοσ ου, εm σεγυνδα 
χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.χονϖοχαο, ◊σ 14η30, χοm ο νmερο δε χορρετορεσ θυε εστιϖερεm πρεσεντεσ.

Αλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠΑλεξανδρε Μιλανεσε Χαmιλλο � Πρεσιδεντε δο Σινχορ−ΣΠ Σο Παυλο, 18 δε mαιο δε 2018Σο Παυλο, 18 δε mαιο δε 2018Σο Παυλο, 18 δε mαιο δε 2018Σο Παυλο, 18 δε mαιο δε 2018

ΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑΕDΙΤΑΛ DΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο � ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡDΙΝℑΡΙΑ

O eleitor vem sendo
exposto a um turbilhão
de fatos graves e 
desconcertantes

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) 
dias, que não tendo sido possível intimar pessoalmente os herdeiros de NEUSA DE OLVIERA DIAS COSTA, dias, que não tendo sido possível intimar pessoalmente os herdeiros de NEUSA DE OLVIERA DIAS COSTA, dias, que não tendo sido possível intimar pessoalmente os herdeiros de NEUSA DE OLVIERA DIAS COSTA, dias, que não tendo sido possível intimar pessoalmente os herdeiros de NEUSA DE OLVIERA DIAS COSTA, 
brasileira, RG. no. 1.719.458-1 e inscrita no CPF/MF sob o no. 935.554.408-10 e de NELSON MARTINS brasileira, RG. no. 1.719.458-1 e inscrita no CPF/MF sob o no. 935.554.408-10 e de NELSON MARTINS brasileira, RG. no. 1.719.458-1 e inscrita no CPF/MF sob o no. 935.554.408-10 e de NELSON MARTINS brasileira, RG. no. 1.719.458-1 e inscrita no CPF/MF sob o no. 935.554.408-10 e de NELSON MARTINS 
COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente fi cam INTIMADOS para comparecer à COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente fi cam INTIMADOS para comparecer à COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente fi cam INTIMADOS para comparecer à COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente fi cam INTIMADOS para comparecer à 
Rua SHINZABURRO MIZUTANI, no. 404, Itaquera, São Paulo, a fi m de regularizar com o SR. JOSE LUIZ Rua SHINZABURRO MIZUTANI, no. 404, Itaquera, São Paulo, a fi m de regularizar com o SR. JOSE LUIZ Rua SHINZABURRO MIZUTANI, no. 404, Itaquera, São Paulo, a fi m de regularizar com o SR. JOSE LUIZ Rua SHINZABURRO MIZUTANI, no. 404, Itaquera, São Paulo, a fi m de regularizar com o SR. JOSE LUIZ 
BUCCHI,  a situação da sepultura, no. 35, lado direito da Rua Onze, no Cemitério do Brás, na CapitalBUCCHI,  a situação da sepultura, no. 35, lado direito da Rua Onze, no Cemitério do Brás, na CapitalBUCCHI,  a situação da sepultura, no. 35, lado direito da Rua Onze, no Cemitério do Brás, na CapitalBUCCHI,  a situação da sepultura, no. 35, lado direito da Rua Onze, no Cemitério do Brás, na Capital

l]
ROGÉRIO L. FURQUIM 
WERNECK

ProProProProcesso nº. 038/2018 – Pregão para Registro de Preços nº. 004/2018. cesso nº. 038/2018 – Pregão para Registro de Preços nº. 004/2018. cesso nº. 038/2018 – Pregão para Registro de Preços nº. 004/2018. cesso nº. 038/2018 – Pregão para Registro de Preços nº. 004/2018. 
A Câmara Municipal de Itapevi realizará processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para Registro de A Câmara Municipal de Itapevi realizará processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para Registro de A Câmara Municipal de Itapevi realizará processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para Registro de A Câmara Municipal de Itapevi realizará processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preços, do tipo menor preço, para Aquisição de aparelhos condicionadores de ar. Recebimento dos envelopes Preços, do tipo menor preço, para Aquisição de aparelhos condicionadores de ar. Recebimento dos envelopes Preços, do tipo menor preço, para Aquisição de aparelhos condicionadores de ar. Recebimento dos envelopes Preços, do tipo menor preço, para Aquisição de aparelhos condicionadores de ar. Recebimento dos envelopes 
às 10:00 horas do dia 04/06/2018 e início da Sessão às 10:00 horas do dia 04/06/2018. Os interessados em obter às 10:00 horas do dia 04/06/2018 e início da Sessão às 10:00 horas do dia 04/06/2018. Os interessados em obter às 10:00 horas do dia 04/06/2018 e início da Sessão às 10:00 horas do dia 04/06/2018. Os interessados em obter às 10:00 horas do dia 04/06/2018 e início da Sessão às 10:00 horas do dia 04/06/2018. Os interessados em obter 
o edital deverão se dirigir à Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Itapevi, à rua o edital deverão se dirigir à Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Itapevi, à rua o edital deverão se dirigir à Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Itapevi, à rua o edital deverão se dirigir à Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Itapevi, à rua 
Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do edital através do Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do edital através do Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do edital através do Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do edital através do 
Portal da Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, disponível no site www.camaraitapevi.sp.gov.br. Portal da Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, disponível no site www.camaraitapevi.sp.gov.br. Portal da Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, disponível no site www.camaraitapevi.sp.gov.br. Portal da Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, disponível no site www.camaraitapevi.sp.gov.br. 

Itapevi, 17 de maio de 2018. Itapevi, 17 de maio de 2018. Itapevi, 17 de maio de 2018. Itapevi, 17 de maio de 2018. 
Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos.Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos.Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos.Coordenação de Gestão de Licitações e Contratos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVICÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVICÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVICÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVIΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ
ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06ΧΝΠϑ ν° 56.577.059/0006−06

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 486/2018COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 486/2018COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 486/2018COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 486/2018

Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα  
Dρ. Αρναλδο, 251 � Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Dρ. Αρναλδο, 251 � Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Dρ. Αρναλδο, 251 � Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο Dρ. Αρναλδο, 251 � Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο � ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, παρα παρα παρα παρα 
χοντραταο ε φορνεχιmεντο δε χοντραταο ε φορνεχιmεντο δε χοντραταο ε φορνεχιmεντο δε χοντραταο ε φορνεχιmεντο δε ΛΙΧΕΝ∩Α ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΣΟΝΙΧWΑΛΛ ΑDςΑΝΧΕD ΓΑΤΕWΑΨ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΣΥΙΤΕ ΒΥΝDΛΕ ΦΟΡ ΝΣΑ 5600,ΛΙΧΕΝ∩Α ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΣΟΝΙΧWΑΛΛ ΑDςΑΝΧΕD ΓΑΤΕWΑΨ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΣΥΙΤΕ ΒΥΝDΛΕ ΦΟΡ ΝΣΑ 5600,ΛΙΧΕΝ∩Α ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΣΟΝΙΧWΑΛΛ ΑDςΑΝΧΕD ΓΑΤΕWΑΨ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΣΥΙΤΕ ΒΥΝDΛΕ ΦΟΡ ΝΣΑ 5600,ΛΙΧΕΝ∩Α ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΣΟΝΙΧWΑΛΛ ΑDςΑΝΧΕD ΓΑΤΕWΑΨ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΣΥΙΤΕ ΒΥΝDΛΕ ΦΟΡ ΝΣΑ 5600,    
χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.

SÉRGIO JACOMINO
5.º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital

do Estado de São Paulo

5.º Oficial de Registro de Imóveis
Sérgio Jacomino - Registrador
Rua Marquês de Paranaguá, 359 - 
Consolação - São Paulo -  CEP: 01303-050 
Telefone: (11) 3218-0526 – Fax: (11) 3256-8161
E-mail: oficial@quinto.com.br EDITAL

Sérgio Jacomino, Oficial Registrador da 5ª. Circunscrição Imobiliária desta Capital, instalada na
rua Marquês de Paranaguá, n. 359, com atendimento ao público de segundas às sextas-feiras
(úteis) das 9:00h às 16:00h, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no § 4.º, do
artigo 216-A da Lei n. 6.015/73 e ainda artigo 16 do Provimento n. 65/2017 da Corregedoria
Nacional de Justiça, vem, através da presente, DAR CONHECIMENTO a terceiros
eventualmente interessados, acerca do PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,
prenotado sob n. 310.523, em 10/10/2017, requerido por FERNANDO MAURO BARRUECO,
brasileiro, divorciado, advogado, RG 22.733.338-X/SSP- SP, CPF 172.540.798-10, residente e
domiciliado nesta Capital, na avenida Cardosos de Melo, n. 291, apartamento n. 224, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, que solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através do
procedimento de usucapião extrajudicial, na modalidade ordinária comum, prevista no artigo
1.242 do Código Civil, a requerimento da parte interessada, nos termos do artigo 216-A da Lei
n. 6.015/73, alegando posse mansa e pacífica há mais de 10 anos, dos seguintes imóveis
urbanos: 1) Apartamento n. 1.905/1.906, localizado no 19.º pavimento do Edifício Renoir,
integrante do Condomínio Louvre, situado na avenida São Luiz, n. 178, no 7.º Subdistrito –
Consolação, contendo uma área exclusiva de 266,00m², área comum de 99,00m², totalizando
área vendável de 365,00m², correspondendo-lhe no terreno e demais coisas comuns uma quota
parte ideal de 739/100.000 ávos, contribuinte n. 006.064.0275-6 (área maior) matriculado sob n.
56.135 deste Registro de Imóveis; e 2) Garagem n. 525, localizada no 5.º pavimento do Edifício
Pedro Américo, integrante do Condomínio Louvre, situado na avenida São Luiz, n. 192, no 7.º
Subdistrito – Consolação, contendo a área exclusiva de 26,00m², uma área comum de 10,00m²,
totalizando a área vendável de 36,00m², correspondendo-lhe uma quota parte ideal de
64/100.000 ávos, contribuinte n. 006.064.0275-6 (área maior), matriculado sob n. 56.136 deste
Registro de Imóveis, de propriedade de Simone Humbert e como compromissário comprador
Banco Real S/A e promitente cessionário Fernando Mauro Barrueco. Assim sendo, ficam
intimados a quem possa interessar, apresentando impugnação escrita, com as razões de sua
discordância em 15 dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que caso não
contestado presumir-se- ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, sendo
reconhecida a usucapião extrajudicial, procedendo-se ao registro conforme determina a Lei. São
Paulo, 14 de maio de 2018.

Perplexidade e desalento

Opinião

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000529-14.2016.8.26.0625. O MM. Juiz de Direito da 
Vara da Fazenda Pública, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Roberto da Silva, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possam, notadamente a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a 
ECOPISTAS CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO AS 
autorizada pelo Decreto Estadual nº 60.234, de 13 de março de 2014, que declarou de utilidade 
pública imóveis necessários às obras de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto -SP-070- 
Trecho Taubaté I SP-125, Municípios e Comarcas de Caçapava e Taubaté, com área total de 
1.117.245,88m², move uma Desapropriação - Desapropriação contra as requeridas, Clemente Dias 
e Rosana Mendes Matos Dias, objetivando a imissão na posse, neste processo, de uma área 
total de 3.804,94 m², objeto da matrícula 58.432 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté, 
sendo o imóvel localizado situada na Estrada Sargento Sebastião Cardoso da Silva, s/nº, ao lado 
do nº 09, distante 6 km e 457 metros da saída 113 da Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo-
Rio de Janeiro, nas proximidades do Viaduto que liga a Av. Assis Chateaubriand à Av. 
Independência, Município de Taubaté, SP, assim descrita: "A área desapropriada tem inicio no 
ponto 1, com coordenada UTM N=7446214,4852 E=440928,044317. Deste ponto inicial, segue em 
linha reta azimute 96º04'58", acompanhando o limite da faixa de domínio proposta, confrontando 
com a área remanescente, numa distância de 74,34m, até chegar ao ponto 2; do ponto 2, onde 
deflete a direita, segue em linha reta azimute 195º26'02",acompanhando a linha de divisa, 
confrontando com a Est. Sargento Sebastião Cardoso da Silva, numa distância de 7,89m, até 
chegar ao ponto 3; do ponto 3, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 
200º00'19",acompanhando a linha de divisa, confrontando com a Est. Sargento Sebastião Cardoso 
da Silva, numa distância de 20,19m, até chegar ao ponto 4; do ponto 4, onde deflete a direita, 
segue em linha reta azimute 206º01'20",acompanhando a linha de divisa, confrontando com a Est. 
Sargento Sebastião Cardoso da Silva, numa distância de 13,74m, até chegar ao ponto 5; do ponto 
5, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 210º43'20",acompanhando a linha de divisa, 
confrontando com a Est. Sargento Sebastião Cardoso da Silva, numa distância de 11,26m, até 
chegar ao ponto 6; do ponto 6, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 
218º58'02",acompanhando a linha de divisa, confrontando com a Est. Sargento Sebastião Cardoso 
da Silva, numa distância de 11,61m, até chegar ao ponto 7; do ponto 7, onde deflete a direita, 
segue em linha reta azimute 226º57'19",acompanhando a linha de divisa, confrontando com a Est. 
Sargento Sebastião Cardoso da Silva, numa distância de 26,17m, até chegar ao ponto 8; do ponto 
8, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 230º28'03",acompanhando a linha de divisa, 
confrontando com a Est. Sargento Sebastião Cardoso da Silva, numa distância de 10,2m, até 
chegar ao ponto 9; do ponto 9, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 339º15'03", 
acompanhando a linha de divisa, confrontando com Ibrahim Nátalio, numa distância de 0,56m, até 
chegar ao ponto 10; do ponto 10, onde deflete a direita, segue em linha reta azimute 349º34'01", 
acompanhando a linha de divisa, confrontando com Ibrahim Nátalio, numa distância de 22,15m, até 
chegar ao ponto 11; do ponto 11, onde deflete a esquerda, segue em linha reta azimute 
348º42'44",acompanhando a linha de divisa, confrontando com Ibrahim Nátalio, numa distância de 
37,16m, até chegar ao ponto 12; do ponto 12, onde deflete a esquerda, segue em linha reta 
azimute 346º42'35",acompanhando a linha de divisa, confrontando com Ibrahim Nátalio, numa 
distância de 31,99m, até chegar ao ponto inicial, perfazendo a área de 3804 metros quadrados e 94 
decímetros quadrados." A decisão de folhas 125/126 condicionou a imissão provisória da autora na 
posse ao depósito do valor de R$ 226.988,34 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta 
e oito reais e trinta e quatro centavos), valor alcançado na perícia judicial provisória, a título de 
indenização pela área exproprianda. A imissão na posse do imóvel foi efetivada em 12 de julho 
de 2016, conforme auto de depósito e imissão na posse constante de folhas 177. Assim, pelo 
presente edital, expedido nos termos do artigo 34, do Dec. Lei nº 3.365/41, cientifica a terceiros, 
eventuais interessados, incertos e desconhecidos, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação no Órgão Oficial, apresentem impugnação que tiverem ou se habilitem ao 
pedido de levantamento. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 
edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Taubaté, aos 09 de março de 2018. 


