
INICÍO MINHA COLUNA comentando a revogação da prisão 
do genro do Sílvio Santos , Kleiton Pedroso, que quando era cantor 
tinha o nome artístico de Edu Pedroso. Ele teve o mandato de prisão 
expedido no último dia 24 de outubro e revogado a semana passada 
pela desembargadora Maria do Rocio Santa Rita.

ELE RESPONDE A UM PROCESSO DE PENSÃO ALIMENTÍ-

CIA da fi lha Shopie de 5 anos. Casado com Sílvia Abravanel, está 
desde abril sem pagar a pensão da fi lha. Seu advogado, João José da 
Fonseca, disse que ele não é mais cantor e atualmente trabalha como 
auxiliar administrativo  num escritório de Marketing, recebendo men-
salmente R$ 2.500.

OS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR ELE COMPROVAM 

ESSE VALOR. Por ele ser casado com a fi lha de Sílvio Santos teve 
que provar que esse casamento é em regime de separação total de 
bens, ou seja ele não tem direito a nada. O processo tramita em sigilo 
na Vara da Família de Balneário de Camboriú.

WILLIAM BONNER, MESMO SEPARADO DE FÁTIMA BER-

NARDES, torce pela felicidade da ex-esposa. O jornalista provou isso 
ao curtir uma foto da apresentadora com o atual namorado, Túlio Ga-
dêlha, no instagram. William afi rmou nas redes sociais: ‘Todo mundo 
tem o direito de ser feliz’.

O SBT COMEMORA MÊS A MÊS A RETOMADA DE AUDIÊN-

CIA no Brasil e em São Paulo, até porque o cenário não foi diferente. 
O canal garantiu durante o ano a vice-liderança em cima da Record, 
que tentou mudar sua grade de programação mas não deu resultado.

SÍLVIO SANTOS É CONHECIDO POR NÃO DISPENSAR muitos 
investimentos no jornalismo da sua emissora. Porém, nos últimos dias 
afi rmou que contrataria o William Waak para comandar o jornalismo 
do SBT. Mas a situação de Waak na Globo ainda está indefi nida, o 
apresentador continua suspenso na emissora.

A ATRIZ REGINA DUARTE ESTÁ DANDO TRABALHO nos 
bastidores da novela ‘Tempo de Amar’. A Globo nega, mas fonte bem 
informada diz que a situação é difícil e ela continua arranjando pro-
blemas com suas exigências. O último pedido da atriz foi pedir que 
uma pessoa da equipe que lhe acompanhasse, segurando um copo com 
água gelada com colírio dentro (?).

O HUMORISTA CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA afi rmou que, 
mesmo tendo 81 anos, sua vida amorosa não acabou. O apresentador 
de ‘A Praça é Nossa’, fi cou noivo da nutricionista Renata Domingues, 
de 38 anos. Ele publicou nas redes sociais uma foto da aliança que 
deu para seu novo amor.

FRASE FINAL: Sábio é aquele que conhece os limites da própria 
ignorância.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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O pretendente: CLAUDIO ZAGATO JUNIOR, profi ssão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
07/07/1985, residente e domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, 
fi lho de Claudio Zagato e de Rosangela Maria de Melo Zagato. A pretendente: 
MICHELLE APARECIDA DELPHORNO SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1987, residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Theodoro dos Santos e de 
Suely Aparecida Delphorno.

O pretendente: RODRIGO SILVA E SILVA, profi ssão: operador de máquina injetora, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1993, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo José da 
Silva e de Aldeci Almeida da Silva. A pretendente: MANNUELE SANTOS DA SILVA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Maceió, AL, 
data-nascimento: 30/04/1996, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lha de Manuel da Silva Filho e de Maria José dos Santos.

O pretendente: DEIVID WILLIANS DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1994, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre 
Vinicius dos Santos e de Rosangela Alves Conceição dos Santos. A pretendente: 
ERIKA VICTÓRIA RAMALHO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Bragança, PA, data-nascimento: 19/10/1995, residente e 
domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de André Luis dos Santos e de 
Silvanira Ramalho dos Santos.

O pretendente: TIAGO SIMÕES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 15/12/1988, residente e domiciliado 
na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Francisco da Silva e de Sandra 
Maria Simões. A pretendente: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1984, residente e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Alcides 
Senhorinho dos Santos e de Antonia Pereira dos Santos.

O pretendente: ALÉSSIO FERNANDO GRANJA DE ANDRADE, profi ssão: serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: em Conceição do Canindé, PI, data-
nascimento: 16/03/1987, residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, 
fi lho de Valci Francisco de Andrade e de Maria dos Remédio Granja. A pretendente: 
DARLLENNY CHRISTINE CARVALHO SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Conceição do Canindé, PI, data-nascimento: 20/06/1988, 
residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Deodoro Pereira dos 
Santos e de Cleudete Cipriana de Carvalho.

O pretendente: LOURIVALDO RODRIGUES CIRQUEIRA, profi ssão: amarrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Candiba, BA, data-nascimento: 29/01/1972, residente 
e domiciliado na Vila Califórnia São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Cirqueira e de 
Anita Rodrigues de Jesus. A pretendente: DINÁ DOS SANTOS MONTELO, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Tracuateua, PA, data-nascimento: 
31/05/1980, residente e domiciliada na Vila Califórnia São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Vicente dos Santos e de Maria Juraci Montelo dos Santos.

O pretendente: MARCELO FARIA, profi ssão: agente de viagens, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/11/1967, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Olivio Faria e de Nora 
Furiotti Faria. A pretendente: MARIA DO CARMO DE SOUSA GOUVEIA, profi ssão: 
agente de viagens, estado civil: divorciada, naturalidade: em Portugal, data-nascimento: 
16/04/1969, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Alves de Gouveia e de Maria de Caires de Sousa.

A pretendente: ARLYANE SILVA MEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Solânea, PB, data-nascimento: 17/05/1978, residente e domiciliada no 
Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Meira e de Lúcia de Fátima Silva 
Meira. A pretendente: ALINE MITALLY MONTEIRO BLANCO, profi ssão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1990, 
residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha de José Wagner Blanco 
e de Vilma Ferreira Neves Monteiro.

O pretendente: ALEX DAVID DA COSTA SILVA, profi ssão: analista de produto, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-
nascimento: 19/06/1990, residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho 
de Francisco de Chagas Silva e de Maria Lucia da Costa Silva. A pretendente: 
ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 01/01/1996, residente 
e domiciliada na Vila Califórnia São Paulo, SP, fi lha de Marcelo de Souza Oliveira e 
de Miriam Francisca da Silva.

O pretendente: JOSE LUCIANO MATOS DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1983, 
residente e domiciliado na Fazenda da Juta, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Leite da 
Silva e de Maria Aparecida de Matos Leite. A pretendente: LEILAINE APARECIDA 
DA CRUZ MARQUES, profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 20/10/1984, residente 
e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Israel Marques e de Maria 
Angela da Cruz.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 05/11/1984, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Sandra 
Regina de Oliveira Silva. A pretendente: THAIS DE SOUZA BESERRA, profi ssão: 
assistente de apoio administra, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Madalena, SP, data-nascimento: 11/01/1984, residente e domiciliada na Vila Paulo 
Silas, São Paulo, SP, fi lha de José Canamary Beserra e de Valdelice Barboza de Souza 
Beserra.

A pretendente: CAMILA REGINA DIAS, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 25/02/1992, residente 
e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Evangelista Dias e 
de Marcia Regina Quarenta Dias. A pretendente: PAULA ALVES MACEDO FREITAS, 
profi ssão: programadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/10/1990, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Ademir de Freitas e de Maura Helena Alves Macedo Freitas.

O pretendente: WILLIAN ULIANO PORTERO, profi ssão: caminhoneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 23/06/1988, residente e 
domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de José Portero Lopes e de Nair 
Uliana Portero. A pretendente: DANIELA RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: analista 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 09/09/1984, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdevi Ramos dos Santos e de Ilza dos Santos Sofi a dos Santos.

O pretendente: AGNALDO GOMES CASTILHO, profi ssão: montador de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
16/09/1965, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Emilio Jose 
Castilho e de Alexandrina Gomes Castilho. A pretendente: ALESSANDRA LOPES 
GUIMARÃES, profi ssão: overloquista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 11/02/1973, residente e domiciliada na Vila Ema, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Lopes Guimarães e de Tania Maria Rosa Guimarães.

O pretendente: MISAEL LUCAS DOS SANTOS, profi ssão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 30/06/1977, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Clemencia Viana dos Santos. 
A pretendente: VANESSA SKOPEK BARBOSA RAMOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 23/04/1977, residente 
e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Roberto Cerqueira 
Barbosa e de Tereza Cristina Skopek.

O pretendente: ANDRÉ LUIS MEDEIROS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1976, residente 
e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de José Santana da Silva e de 
Maria Medeiros da Silva. A pretendente: TAIRÊ CAROLINE MARTINEZ DE OLIVEIRA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/04/1992, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Alberto Martinez de Oliveira e de Sueli Almeida dos Santos Roberto.

O pretendente: MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Campo Formoso, BA, data-nascimento: 02/11/1965, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Venancio Souza 
Carvalho e de Julia Ribeiro de Carvalho. A pretendente: CRISTIANA DA SILVA SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Senhor do Bonfi m, BA, data-
nascimento: 23/12/1979, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Fermino de Souza e de Antonia Pereira da Silva.

O pretendente: SILVIO ROBERTO PALAZZO, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1979, residente e domiciliado 
na Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Altair Palazzo e de Rosa Connenti 
Palazzo. A pretendente: CINTIA DE CASSIA DOS SANTOS GALVÃO, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1974, 
residente e domiciliada na Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Boaventura 
dos Santos Galvão e de Eunice da Silva Galvão.

O pretendente: FELIPE RICARDO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de faturamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
18/07/1994, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Sandro 
Luiz de Oliveira e de Aparecida Ricardo da Silva. A pretendente: ELIZABETH CRISTINA 
ALBUQUERQUE, profi ssão: assistente jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1992, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Marinalva da Silva Albuquerque.

O pretendente: PEDRO RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciado, naturalidade: em Jandaíra, BA, data-nascimento: 
06/03/1980, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Barros de Oliveira e de Maria Lucia de Santana. A pretendente: SANDRA DOS 
SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Pedrinhas, 
SE, data-nascimento: 15/03/1979, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, 
SP, fi lha de José dos Santos e de Maria Neuza dos Santos.

O pretendente: PAULO AFONSO DE SOUZA CARVALHO, profi ssão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1995, residente e 
domiciliado na Vila Nova Pauliceia, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Paulo Vieira de Carvalho 
e de Doraci Cavalcante de Souza Carvalho. A pretendente: ALINE SOLER DE OLIVEIRA, 
profi ssão: ajudante de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Formosa, SP, data-nascimento: 21/08/1991, residente e domiciliada na Vila Nova Pauliceia, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Alves de Oliveira e de Margareth Soler de Abreu.

O pretendente: LUCILVIO GOMES, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1972, residente e domiciliado 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Sebastião Gomes e de Lindalva Serafi m 
Gomes. A pretendente: MARCELA MARQUES ROCHA, profi ssão: atendente de 
negócios II, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 03/04/1981, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio Rocha e de Senhorinha Marques Rocha.

O pretendente: BRUNO GARBAN DE ARAÚJO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: na Vila Mariana, São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1988, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Marcial Petrucci de 
Araújo e de Sueli Aparecida Garban de Araújo. A pretendente: AMANDA CORDEIRO 
DA SILVA, profi ssão: assistente jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/07/1988, residente e domiciliada na Vila Nova 
Utinga, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Teodoro da Silva e de Maria do Carmo Cordeiro.

O pretendente: FABIO MANGANARO MELO, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
08/07/1990, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Romualdo 
Tiburcio de Melo e de Maria Madalena Manganaro Melo. A pretendente: NAYARA VILANI 
DELAQUA, profi ssão: analista de pesquisas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/08/1990, residente e domiciliada na Vila 
Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Delaqua e de Marcia Cristina Magalhães Vilani.
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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: GIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: microempresário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia, SP, data-
nascimento: 07/05/1970, residente e domiciliado no Jardim Avelino São Paulo, SP, 
fi lho de Arnaldo Cardoso de Oliveira e de Joana de Jesus de Oliveira. A pretendente: 
ADRIANA MONTAÑEZ DA CUNHA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 08/09/1974, 
residente e domiciliada no Jardim Avelino São Paulo, SP, fi lha de Eliseu da Cunha e 
de Lidia Montañez da Cunha.

O pretendente: DEMETRIOS LIMEIRA DE FREITAS, profi ssão: operador de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 24/11/1984, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lho de Heitor Limeira de Freitas e de Vera Lucia Ferreira de Freitas. A pretendente: 
BRUNA DE QUEIROZ LIMA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Três Rios, RJ, data-nascimento: 15/08/1991, residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero de Lima e de 
Benilda Bandeira de Queiroz.

O pretendente: SIDNEI DA SILVA SOUZA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Queimadas, BA, data-nascimento: 19/05/1974, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Bispo de Souza e 
de Elizabete Lima da Silva Souza. A pretendente: ROSANA LOPES DE ALMEIDA, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Itiúba, BA, data-nascimento: 
26/02/1991, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de Adilson 
Rosa de Almeida e de Rosália dos Santos Lopes.

O pretendente: ANDERSON YUTAKA OSHIRO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1980, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Ioshiharu Oshiro e de Adelina 
Tomiko Oshiro. A pretendente: JAQUELINE MENDONÇA DE SOUZA SILVA, profi ssão: 
promotora, estado civil: solteira, naturalidade: de Foz do Iguaçu, PR, data-nascimento: 
28/11/1988, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de José 
Aparecido da Silva e de Ivoneide Mendonça de Souza Silva.

O pretendente: HENRIQUE DE PAULA LIMA, profissão: protético dentário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Apucarana, PR, data-nascimento: 15/06/1976, 
residente e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, filho de Cicero 
Laurindo de Lima e de Odilia de Paula Lima. A pretendente: FERNANDA IRIS 
FRANCISCO, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 11/12/1979, residente e domiciliada na Vila 
Paulo Silas, São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido Francisco e de Angela Lucia 
Bezerra Francisco.

O pretendente: LUCAS TADEU SILVA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 26/04/1990, residente e 
domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Tadeu Silva e de 
Silvia Paula Freire da Palma Silva. A pretendente: ANDRESSA TALLACI PASCHOAL, 
profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 26/04/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Rodrigues Paschoal e de Marcia Cristina Tallaci 
Paschoal.

O pretendente: CRISTIANO PAULO DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de rh, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1986, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Benedicto de Oliveira e de Roseli 
da Silva Oliveira. A pretendente: BÁRBARA DO CARMO, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/01/1994, 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Aparecido do Carmo e 
de Marinilza Torquete do Carmo.

O pretendente: ANDERSON SANTOS DELMONDES, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1997, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Delmondes 
e de Maria Audeni Santos Delmondes. A pretendente: CAMILA MELO PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/01/1998, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves 
Pereira e de Rosmei Gonçalves de Melo.

O pretendente: AMON DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Presidente Janio Quadros, BA, data-nascimento: 31/03/1988, residente 
e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Vieira de Oliveira e de 
Maria Dias da Silva. A pretendente: JESSICA MARIA DA COSTA SANTOS, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Simplício Mendes, PI, 
data-nascimento: 05/12/1995, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha 
de Sônia Maria da Costa Santos.

O pretendente: JOAQUIM ANTONIO JANELA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 21/06/1958, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Armenio Janela e de 
Ermelinda de Jesus. A pretendente: SANDRA ARTAVE, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 09/12/1962, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Mario Artave Fernandes 
e de Edny Testa Artave.

O pretendente: ANDERSON BUSCARATI, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1975, residente e domiciliado 
no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lho de Darcilio Buscarati e de Ana Maria de Araujo 
Buscarati. A pretendente: VANUSA MORENA BARROS, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1988, residente 
e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Aleny Morena Barros.

O pretendente: RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA, profi ssão: mensageiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data de nascimento: 
17/09/1990, residente e domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo 
Leonardo de Oliveira e de Rosana de Miranda Oliveira. A pretendente: SILVANA 
DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data de nasicmento: 24/10/1991, residente e domiciliada na Vila 
Tolstoi, São Paulo, SP, fi lha de Geilton de Sousa Rodrigues e de Maria Aparecida 
Dias Silva.
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

A adoção ao novo sistema será em fa-
ses, atendendo a uma demanda dos 
empresários, uma vez que ainda há 

difi culdades com as adequações às novas 
exigências. 

Uma enquete realizada pelo Sescon/SP com 
800 empresários de contabilidade mostra que 
mais de 70% das organizações de médio e 
pequeno porte ainda não estão prontas para 
o eSocial. Apenas 7% concluíram as adap-
tações necessárias. Para estas empresas, o 
calendário começa em julho de 2018. 

Para Márcio Massao Shimomoto, presiden-
te do Sescon/SP, o resultado da enquete revela 
principalmente uma resistência cultural em 
investir e alterar rotinas. A maioria das em-
presas consultadas no levantamento (38%) 
ignora a necessidade de adequação e ainda 
não assimilou as consequências. “Apesar dos 
custos e difi culdades iniciais para a adoção 
completa ao eSocial, as vantagens do sistema 
são inúmeras, entre elas, o fi m do risco de 
cálculo indevido do INSS, por exemplo, o que 
resultaria em auto de infração no futuro”.

De acordo com a Receita Federal, diversas 
obrigações acessórias exigidas atualmente 
por diferentes órgãos, algumas em duplici-
dade, serão eliminadas após a implantação 

Apenas 7% das micros e pequenas 
empresas estão prontas para o eSocial
A partir de janeiro, empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões devem aderir obrigatoriamente ao eSocial, 
plataforma eletrônica que reunirá informações trabalhistas, previdenciárias, fi scais e tributárias de trabalhadores
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Há 815 milhões de pessoas 
sem comida ao redor do mun-
do, sendo que uma em cada 
quatro (200 milhões) é uma 
criança com menos de 5 anos 
de idade. São dados o relatório 
“A Súplica pela Fome” (na 
tradução livre), divulgado pela 
Oxfam. Dentre os países que 
mais sofrem de desnutrição, 
estão aqueles envolvidos em 
confrontos armados. 

A Oxfam acredita que a situ-
ação “é uma emergência sem 

precedentes, sobretudo na Áfri-
ca Oriental, Iêmen e Nigéria”. 
Somente no Iêmen, por causa 
dos confl itos decorrentes, 17 
milhões de pessoas sofrem com 
a falta de alimentos. O mesmo 
acontece com metade da popu-
lação do Sudão do Sul, atingida 
por uma guerra. Na Nigéria, em 
meio ao confronto com o Boko 
Haram, são cinco milhões de 
moradores famintos.

As mudanças climáticas 
também estão entre as causas 

principais da subnutrição. Na 
Etiópia, 12,5 milhões de pesso-
as não são alimentadas.

“Nessas áreas de crise, onde 
a Oxfam trabalha diariamente, 
a intervenção para garantir o 
acesso à comida, abrigo, recur-
sos e formação necessária para 
resistir a eventos climáticos mais 
extremos e imprevisíveis, pode 
fazer a diferença na vida e na 
morte de milhares de famílias.”, 
declarou Roberto Barbieri, dire-
tor geral da Oxfam Itália.

“Hoje, alcançamos cinco 
milhões de pessoas dentre os 
países atingidos pelas crises 
mais graves do planeta, mas po-
demos fazer mais”, completou. 
Como forma de tentar reverter 
o quadro, a Oxfam criou uma 
campanha de Natal chamada 
“O quão grande é a sua mesa?”. 
O objetivo é arrecadar fundos 
para assegurar a alimentação 
à população atingida pelas cri-
ses humanitárias e pela fome 
(ANSA).

períodos, para as novas modalidades de con-
tratação como trabalho intermitente ou home 
offi ce, e para a inclusão de diversos tipos 
de jornada. Uma parcela dos empresários 
consultados na enquete (8%) ainda não está 
preparada devido aos custos das adequações.

Na primeira fase, em janeiro de 2018, as 
empresas deverão inserir no novo sistema as 
tabelas e parâmetros utilizados na folha de 
pagamento: salários, descontos, local onde 
o trabalhador exerce a atividade e horários 
de trabalho. Na segunda fase, prevista para 
março, deverão ser inseridas as ocorrências 
não periódicas: admissões, demissões, férias 
e afastamentos. 

Na terceira fase, que deve ocorrer em maio, 
serão inseridos eventos periódicos como INSS 
e FGTS. E na fase seguinte, ainda sem data 
defi nida, estão previstos: itens relacionados à 
segurança do trabalho, mudanças de cargo e 
informações relacionadas a riscos ambientais.

A expectativa é que a primeira fase atinja 
cerca de 14 mil contribuintes. O presidente 
do Sescon/SP lembra que empresas com fa-
turamento inferior a R$ 78 milhões também 
precisam estar preparadas. “A adoção ao 
sistema implica em custos. Não dá para deixar 
para a última hora”, adverte (Sescon-SP).

completa do novo sistema. A promessa do 
governo é de maior garantia no cumprimento 
de direitos previdenciários e trabalhistas, 
além de racionalização e simplifi cação do 
cumprimento das obrigações.

Ainda segundo a enquete, mesmo com o 
anúncio da implantação em fases, muitas em-
presas de médio e pequeno porte consideram 
o prazo apertado (31%) com a justifi cativa 
de que ainda há dúvidas. De acordo com 
16% dos entrevistados, entre as incertezas 
estão as alterações provocadas pela reforma 
trabalhista. 

Entretanto, a Receita garante que o siste-
ma já contempla as mudanças na legislação, 
incluindo na ferramenta campos específi cos 
para o fracionamento das férias em até três 

1 a cada 4 pessoas que passam fome no mundo é criança
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