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INICÍO A COLUNA comentando o caminho que a Globo 
segue para aumentar sua audiência nas novelas. A sexualidade 
e suas intercorrências fazem parte do cotidiano da programação 
da emissora, que ostenta a maior audiência do país com uma 
diferença muito grande para a segunda colocada.

O CANAL TEM LEVADO ATÉ A SALA DOS BRASILE-

IROS temas considerados polêmicos e evitados na maioria das 
conversas entre pais e fi lhos. Sua teledramaturgia  deixou de 
destacar apenas romances clássicos entre galâs e heroínas, e 
passou a exibir novelas com temas diferentes.

A HOMOSSEXUALIDADE E O CASAMENTO ENTRE 

PESSOAS DO MESMO SEXO passou a ser prioridade da 
emissora. Com isso, tirou o telespectador de sua zona de con-
forto. Nesse aspecto, a TV foi além da função de entreter e se 
tornou uma ferramenta de transformação social, colocando 
através de suas novelas temas pouco discutidos pela sociedade.

BRUNA MARQUEZINE E NEYMAR JÁ MARCARAM A 

DATA DO CASAMENTO, mas só irão anunciá-lo três meses 
antes para evitar polêmicas e fofocas sobre a decisão. A atriz 
reafi rma que prefere não comentar o assunto agora. Só quando 
estiver próximo do tão sonhado dia ela e o craque darão os 
detalhes, inclusive já combinaram que os convidados serão 
selecionados.

COM 88 ANOS DE IDADE E 60 DE CARREIRA, a cantora 
Angela Maria, contou no programa ‘Mariana Godoy Entrevista’, 
na semana passada, que o rei Roberto Carlos não é muito fa-
vorável que outros artistas gravem suas músicas. Apesar disso 
ela conseguiu a liberação para cantar alguns de seus sucessos. 
Apesar da idade, Angela Maria continua fazendo shows.

CONHECIDO POR INTEGRAR POR 11 ANOS O HU-

MORÍSTICO ‘A Praça é Nossa’, no SBT, o comediante Ivanildo 
Gomes Nogueira, chamado apenas de ‘Batoré’, está aos poucos 
encontrando espaço na teledramaturgia da Globo. Após partici-
par da primeira fase da novela ‘Velho Chico’, onde interpretou 
o delegado Queiroz, ele está de volta.

BATORÉ FARÁ UM SERIADO NA EMISSORA A PAR-

TIR DE JUNHO. A história é inspirada no fi lme ‘Homônimo 
Cearense’, que em 2012 tornou-se um fenômeno de bilheteria no 
nordeste. O pernambucano trabalhou por 18 anos na emissora 
de Silvio Santos mas foi demitido em 2003, por “contenção de 
despesas”.

COM ISSO BATORÉ DECIDIU NUNCA MAIS PISAR 

NA EMISSORA, rompendo a amizade com Carlos Alberto de 
Nobréga, responsável por sua demissão. Depois, se envolveu 
na política e foi eleito vereador em Mauá. Havia prometido a 
si mesmo ‘dar a volta por cima’, e deu . Hoje ele é o mais novo 
contratado da Globo para fazer novelas.

FRASE FINAL:  Quem caminha descalço não semeia espinhos.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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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: MURILO SULINSKI DE CAMPOS MADEIRA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Campinas - SP, 11/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helder Maciel França Madeira e de Ana Maria 
Camilo de Campos Madeira. A pretendente: ANA CLAÚDIA ATTAB, solteira, profi ssão 
fl orista, nascida em Presidente Prudente - SP, 22/05/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Roberto Attab e de Maria Eulalia Terra 
Pires Attab.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO DE RESENDE, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 15/02/1985, residente e domiciliado na Vila Olimpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Gabriel de Resende e de Silvia Helena Certo de Resende. 
A pretendente: DANIELA ITYNG KAO, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, 10/08/1982, residente e domiciliada na Vila Olimpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Kao Chian Feng e de Kao Haung Yu Chen.

O pretendente: CARLOS SIH SUNG, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Porto 
Alegre - RS, 14/04/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sung e Pao e de Sung Pan Chin Chen. A pretendente: DANCHEN DING, 
nacionalidae chinesa, divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Macheng, Provincia 
de Hubei, China, 17/06/1972, residente e domiciliada na Long Gang Qu - China, fi lha de 
Ding Ruquan e de Ma Zhiyue.

O pretendente: JAVIER SANCHEZ SERDA, nacionalidae espanhola, solteiro, profi ssão 
professor, nascido na Espanha, 23/09/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rafael Sanchez Cabrera e de Marta Serda Castells. A pretendente: 
ERIKA ALEJANDRA RADA MORA, nacionalidae colombiana, solteira, profi ssão 
professora, nascida na Colombia, 14/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Freddy Luis Rada Calderon e de Nora Elena Mora Rios.

O pretendente: LUCIANO KYUNG SEO KIM, solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido em 
São Paulo - SP, 29/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Tae Joon Kim e de Yong Mi Kim. A pretendente: JULIANA YOON, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, 13/12/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de In Wan Yoon e de Jin Sook Ko Yoon.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE FÉLIX DE FARIA GOMES, solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em Belo Horizonte - MG, 29/01/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Fernando de Faria Gomes e de Tarsila Félix 
de Faria Gomes. A pretendente: THAISA GUIDOTTI PIMENTA, solteira, profi ssão 
economista, nascida em São José do Rio Preto - SP, 20/09/1990, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de João Thomaz Leal Pimenta e de Cristiane 
Guidotti Pimenta.

O pretendente: CAIO RAFAEL AKIYAMA HASHIZUMI YOSIURA, solteiro, profi ssão 
chefe de cozinha, nascido em São Paulo - SP, 18/06/1991, residente e domiciliado 
na Liberdade, São Paulo - SP, fi lho de Mario Yoshiura Yosiura e de Marisa Akiyama 
Hashizumi Yosiura. A pretendente: DANIELA MAYUMI DIAS HOSOUME, solteira, 
profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo - SP, 24/06/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ryuiti Hosoume e de Eliane Silveira Dias.

A pretendente: CAROLINE GONÇALVES PIRES, solteira, profi ssão agente de 
atendimento, nascida em São Paulo - SP, 28/10/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Filomeno Pires Filho e de Maria Gonçalves Lopes. A 
pretendente: VICTORIA SALOTI ZENI, solteira, profi ssão chefe de cozinha, nascida em 
São Paulo - SP, 17/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rodrigo Lima Zeni e de Pepita Saloti Polido.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO BELLIZIA JANOVITZ, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Campinas - SP, 22/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ronald Michael Janovitz e de Rita de Cassia Bellizia. A convivente: 
RENATA FERREIRA BEVILACQUA, solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, 22/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos Bevilacqua e de Izabel Christina Ribeiro Ferreira Bevilacqua. 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.

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
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O pretendente: FERNANDO JESUS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão monitor, 
nascido em Caieiras - SP, no dia 27/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Santos da Cruz e de Adelia Santos de Jesus. A pretendente: 
CAROLINE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 25/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Inacio da Silva e de Maria da Conceição dos Santos Silva.

O pretendente: ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
orientador sócio educacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
09/10/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Luiz dos Santos e de Maria Vilma dos Santos. A pretendente: JAQUELINE FERREIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São João - PE, 
no dia 21/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria José Ferreira dos Santos.

O pretendente: OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tmoto-
rista carreteiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/05/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Caetano dos Santos e de 
Maria José dos Santos. A pretendente: CLEONICE GONÇALVES FARIAS, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Itanhém - BA, no dia 02/04/1966, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Gonçalves Farias e de 
Rosa da Costa Farias Pereira.

O pretendente: BENEDITO FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em Cocal - PI (Registrado em Ciçosa do Ceará - CE), no dia 
16/10/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Fernandes de Sousa e de Maria Fontenele dos Santos. A pretendente: MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Potiretama 
- CE, no dia 01/10/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Julia Pereira da Silva.

O pretendente: RIKCSON DE LIMA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de correios, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/11/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis da Silva Miranda e de Neu-
sa Maria de Lima Miranda. A pretendente: ROBERTA APARECIDA SANTIAGO DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 25/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Cazuza de Souza e de Soania Regina Santiago.

O pretendente: SANDRO TADEU ZANAROLI, estado civil divorciado, profi ssão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/10/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Zanaroli e de Samia de Castro Zana-
roli. A pretendente: TATYANNA SILVA GONÇALVES FERRACIOLI LEAL, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 
07/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Cesar Ferracioli Leal e de Sonia Silva Gonçalves Leal.

O pretendente: RHENAN SANCHES FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente comercial, nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 06/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Nicolau da Fonseca 
e de Magda Sanches Fonseca. A pretendente: JULYANE AMÁBYLLE DE AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão aux. fi nanceiro, nascida em Londrina (2º ofício) - PR, no dia 
03/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Herivelto 
de Azevedo e de Clarice Benedito Azevedo.

O pretendente: KLEITON NISHIKAVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista 
operacional de guindauto, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Nishikava e de 
Rosalia Maria Pires Nishikava. A pretendente: PRISCILA BUSTAMANTE, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 
13/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Bustamante Filho e de Tânia Maria Pezzuto Bustamante.

O pretendente: MATEUS BÖHME SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor fi nan-
ceiro, nascido em Juiz de Fora - MG, no dia 25/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldino Antonio da Silva e de Fabiola Böhme Silva. 
A pretendente: FERNANDA APARECIDA FERRARO, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira docente, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 07/12/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vincenzo Ferraro Novellino e de 
Dulcinéia Aparecida Rodrigues Ferraro.

O pretendente: FLAVIO ZALC BARALDI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/04/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maurício Baraldi e de Sandra Zalc Baraldi. A pre-
tendente: SIMONE JANOVICH, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 05/02/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacir Gamer Janovich e de Fani Stein Janovich.

O pretendente: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascido em Guarulhos - SP, no dia 27/04/1968, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernestino Ferreira da Silva e de 
Julia Gomes Ferreira. A pretendente: SILVIA REGINA DE SOUZA DOMINGUES, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Consola-
ção - SP, no dia 22/07/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de David Domingues e de Lucilia de Ascenção Rodrigues de Souza Domingues.

O pretendente: NEWTON NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA, estado civil soltei-
ro, profi ssão administrador, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 22/03/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Wanderley 
de Oliveira e de Flávia Marques do Nascimento. A pretendente: VITÓRIA REGINA DE 
CARA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Osvaldo Cruz - SP, 
no dia 17/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geraldo Alle de Cara e de Rosa Maria Ferreira de Cara.

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

CARTÓRIO 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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CRISANTO ODILON DE OLIVEIRA, solteiro, autônomo, natural de 
Ibipitanga - BA, nascido em 17/03/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Odilon Crisanto de Oliveira e de Argentina Filha de Oliveira. A pretendente: NIZELMA 
AMARO DO NASCIMENTO, solteira, professora auxiliar de produção, natural de Belém - 
PB, nascida em 24/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Francisco do Nascimento e de Josefa Amaro do Nascimento.

O pretendente: DIONÍSIO REIS SIQUEIRA, solteiro, bancário, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 30/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Eduardo de Campos Siqueira e de Maria Candida Delgado Reis. A pretendente: TAMARA 
SIQUEIRA DOS SANTOS, solteira, bancária, natural de São Caetano do Sul - SP, nascida 
em 31/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Aparecido 
Alves dos Santos e de Rosana Cristina Sitolin Rodrigues Siqueira dos Santos.

O pretendente: TIAGO FERNANDES SERRA DOS SANTOS, solteiro, desempregado, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 13/05/1987, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de José dos Santos e de Elma Fernandes Serra dos Santos. A pretendente: 
VALDICE MARIA DA SILVA, solteira, desempregada, natural em Taquarana - AL, nascida 
em 09/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdecí Maria da Silva.

O pretendente: SILVANO OLIVEIRA, solteiro, músico, natural de São Carlos - SP, nas-
cido em 24/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edi Oliveira 
e de Lourdes Maria de Jesus Pereira Oliveira. A pretendente: JANAINA KEROLIN 
MARTINEZ, solteira, camareira, natural de São Carlos - SP, nascida em 12/09/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Flavio Rodrigues Martinez 
e de Rosejane Maria Divino.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DA SILVA CRUZ, solteiro, promotor de eventos, natural 
de Carapicuíba - SP, nascido em 23/05/1982, residente e domiciliado no Centro, São 
Paulo - SP, fi lho de Wagner Sabino da Cruz e de Eliana Caetano da Silva. A pretenden-
te: GRACIETH BOSO, solteira, estudante, natural de Angola, nascida em 30/08/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de David Bolia e de Lauatina Boso.

O pretendente: JOSÉ ERISVALDO DE ARAÚJO, divorciado, porteiro, natural de Luís 
Gomes - RN, nascido em 01/07/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Almiro da Silva e de Maria Auxiliadora de Araújo. A pretendente: ALBA 
REJANE DOS SANTOS, divorciada, doméstica, natural de São Paulo - SP, nascida em 
25/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfredo Ventura dos 
Santos e de Amara Pereira dos Santos.

O pretendente: ÉRICO ESPINOLA CORDEIRO, solteiro, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 27/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Joaquim Cordeiro de Souza e de Vera Lucia de Sousa Espinola e Souza. A pretendente: 
FERNANDA PEREIRA, solteira, consultora comercial, natural de Birigui - SP, nascida 
em 26/02/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pereira 
Sobrinho e de Ana Maria Sfaciotti Pereira.

O pretendente: ANAFIU VARELA DJALO, solteiro, pintor, natural de Guiné Bissau, nascido 
em 07/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mamadu Cula Djalo 
e de Ermelinda Mendes Varela. A pretendente: PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, solteira, 
autônoma, natural de Carapicuíba - SP, nascida em 22/08/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paranhos de Oliveira e de Cleuza Santos Silva.

O pretendente: SILVIO GUEDES, solteiro, instrutor de franquias, natural de Cristina - MG, 
nascido em 31/10/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Guedes 
Neto e de Ana Eugenia de Morais Guedes. A pretendente: SUSANA EDITH BRITO VERA, 
solteira, do lar, natural de Quillota, Chile, nascida em 11/05/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Alberto Brito Arancibia e de Rosa Amélia Vera Figueroa.

O pretendente: EDUARDO TAKASHI HASHIMOTO, solteiro, nutricionista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 20/05/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Toshiro Hashimoto e de Kinuyo Hashimoto. A pretendente: ANA CLARA SILVA 
PINTO, solteira, pedagoga, natural de Linhares - ES, nascida em 18/05/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Alves Pinto e de Iraildes Silva Pinto.

O pretendente: JEAN HILAIRE PALME, solteiro, ajudante de cozinha, natural do Haiti, 
nascido em 08/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Defense 
Palme e de Ymanne Chery. A pretendente: ODETTE TELESFORT, solteira, do lar, natural 
do Haiti, nascida em 28/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Clement Telesfort e de Joselaine Abilhomme.
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: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, nascido em Campinas (1º Subdistrito) 
- SP, no dia 09/03/1990, estado civil solteiro, profi ssão designer de interface, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anastacio Gomes da Silva e 
de Gildete Pereira da Silva. A pretendente: CAROLINA ARAUJO TORRES, nascida 
nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 31/03/1996, estado civil solteira, profi ssão designer, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jessel Pietrafesa Torres 
e de Denize Felix Araujo Torres.

O pretendente: LUCAS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, nascido em Guarulhos (1º 
Subdistrito) - SP, no dia 06/04/1990, estado civil solteiro, profi ssão militar do Estado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Silva de 
Oliveira e de Dinah de Albuquerque Oliveira. A pretendente: SILVIA SANTOS DE JESUS, 
nascida em Francisco Morato - SP, no dia 20/06/1984, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos dos Santos de Jesus e de Lucilene Fonseca dos Santos de Jesus.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

Sandra Petit (*)

Um dos assuntos que 
trazem dúvidas é a 
amamentação, consid-

erada importantíssima por 
estar diretamente ligada ao 
desenvolvimento da criança. 
A seguir, relaciono algumas 
dicas para esclarecer as prin-
cipais dúvidas relacionadas a 
essa fase: 
 1) Compreenda a im-

portância: por meio da 
amamentação o bebê 
recebe os anticorpos da 
mãe, que o protegem de 
doenças como diarreia, in-
fecções e principalmente 
doenças respiratórias. 
Além de auxiliar no de-
senvolvimento facial, da 
musculatura orofacial e 
de aprendizagem do bebê, 
a amamentação diminui 
os riscos de asma, diabe-
tes e obesidade, e ainda 
estabelece um vínculo 
importante entre a mãe 
e o filho, fundamental 
para o desenvolvimento 
psicológico da criança; 

 2) Certifi que-se de que 

ele “está prepara-

do”: existem bebês que 
não estão prontos para 

Orientações importantes sobre 
o aleitamento materno

Embora geralmente recebam diversas orientações ao longo da gestação, é natural que muitas mulheres se vejam 
perdidas em relação aos cuidados imediatos quando o bebê chega em seus braços

é necessário posicioná-lo 
adequadamente. A dica 
é: a mãe deve colocar a 
barriga do fi lho voltada 
para a barriga dela e, 
então, apoiá-lo em seu 
braço, para que a cabeça, 
tronco e coluna fi quem 
alinhados; 

 4) Estimule até o bebê 

abrir toda a boca: na 
sequência, é importante 
que a mãe posicione, com 
a mão oposta, o bico do 
seio no lábio do bebê, para 
estimulá-lo a abrir bem a 
boca e conseguir pegar 
toda a auréola, não apenas 
o bico. Isso faz com que o 
ele sugue efetivamente, 

mamar. Isto é, o refl exo 
de sucção não se mani-
festa adequadamente, e 
é necessário realizar uma 
avaliação fonoaudiológica 
para verifi car o que é pre-
ciso fazer para estimulá-lo 
a mamar adequadamente. 
A avaliação do frênulo 
lingual (conhecido como 
“teste da linguinha”) é 
muito importante para 
verifi car se não existem 
limitações de movimen-
to da língua na hora da 
sucção; 

 3) Posicione adequada-

mente: o bebê precisa 
ser ensinado a mamar de 
maneira correta, ou seja, 
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o

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

não machucando o peito 
materno;

 5) Atenção aos inter-

valos entre as mam-

adas: quando o bebê é 
recém-nascido, o inter-
valo entre as mamadas 
não deve ultrapassar 3 
horas. Ele deve mamar 
na hora que quiser, o 
que chamamos de “livre 
demanda do bebê”. Se 
ele mama pouco e logo 
dorme, a mãe deve des-
pertá-lo, mexendo em seu 
corpinho e o estimulando 
a manter uma mamada 
mais longa, para que 
fi que realmente saciado e 
durma tranquilo. O sinal 
de que o bebê já está sat-
isfeito é quando ele solta 
o bico sozinho. 

Outra dica importante é que 
o peito seja esvaziado durante 
a mamada, pois a gordura do 
leite que sustenta e faz o bebê 
ganhar peso vem no fi nal. Esse 
procedimento também ajuda 
a manter a produção do leite 
materno.

(*) - É coordenadora do Departamento 
de Fonoaudiologia do HSANP, centro 

hospitalar localizado na zona Norte 
de São Paulo, e especialista em 

aleitamento materno. 
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