São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de agosto de 2018

Fãs prestam homenagem
a cantora Aretha Franklin

té a NASA se pronunciou,
lamentando a morte da
artista aos 76 anos, após
uma longa batalha contra um
tipo raro de câncer no pâncreas.
Os fãs se reúnem na igreja New
Bethel Baptist Church, em Detroit, onde Aretha cantou pela
primeira vez.
As flores, os balões e as palavras de gratidão, no entanto,
não deixam um clima de velório
no local que pertencia ao pai da
cantora. O que se sente é orgulho
pela vida e carreira do ícone
musical. Diversas personalidades, nacionais e internacionais,
lamentaram a morte da cantora
que teve forte influência na
cultura americana. O presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump, usou o Twitter para se
pronunciar: “ela era uma mulher
com um maravilhoso presente
de Deus, a sua voz”.
O ex-presidente Barack Obama, as cantoras Barbra Streisand
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Desde que o mundo perdeu a rainha do soul na última quinta-feira (16), fãs e artistas têm prestado
homenagens à cantora americana Aretha Franklin

Personalidades publicaram mensagens nas redes sociais.

e Patti LaBelle, assim como
Diana Ross, Elton John e Paul
McCartney, também publicaram
mensagens de respeito à artista.
Já a atriz brasileira Bárbara Paz
usou o Instagram para homenagear a cantora, publicando um
trecho de “Say a Little Prayer”,
canção que serviu de trilha sono-

ra para o seu romance com Supla
na 1ª edição do reality “Casa dos
Artistas”, de 2001.
Além disso, a NASA divulgou
uma nota em pesar ao falecimento da cantora, anunciando
que o asteroide 249516 Aretha
“continuará orbitando além de
Marte”. O objeto celeste foi en-

contrado pela missão NEOWISE
em 2010 e batizado por Amy
Mainzer, principal pesquisador
do projeto.
Já o ator Jim Carrey e a cantora Toni Braxton foram infelizes
em suas publicações, já que
viralizaram na internet pelo lado
negativo. Carrey fez um retrato
da cantora nas redes sociais, mas
muitos criticaram a paleta de
cores escolhida por ele. Aretha
Franklin parece ter sido retratada
branca.
E Toni Braxton publicou
uma foto em que aparece com
Franklin e com outras duas
pessoas, mas não retira a busca
do Google de onde pegou a foto.
Assim, em poucos momentos,
antes mesmo de conseguir
eliminar a foto, o tuíte já tinha
viralizado e virado notícia em
diversos lugares.
Informações sobre o velório
e funeral da cantora ainda não
foram divulgadas (ANSA).

Depositei meu pedido
de registro de marca, e agora?
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Beatriz Molina Favila (**)
As marcas são sinais distintivos
destinados a identificar, de forma
direta ou indireta, produtos e
serviços oferecidos no mercado
ara usufruir da tutela legal de proteção, o interessado deverá realizar
o pedido de registro de sua marca
no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI e, embora a partir de
então já usufrua de algumas garantias
asseguradas por lei, somente a partir do
efetivo registro da marca que fica assegurado ao seu titular o uso exclusivo em
todo o território nacional.
O depósito de uma marca consiste em
apresentar o pedido de registro perante o
INPI, nas classes em que se desenvolverá
a atividade empresarial que utilizará a
marca. O INPI procederá à análise de todo
o procedimento legal e tramites internos
para deferir ou indeferir o registro da
marca, o que tem levado aproximadamente
dois anos. A principal dúvida que surge
para os titulares dos pedidos de registro
está em saber quais são exatamente as suas
garantias enquanto pendente a análise do
INPI, caso algum terceiro utilize indevidamente o seu sinal distintivo.
A legislação assegura ao depositante
certos direitos, como ceder o pedido de
registro da marca a terceiros, licenciar o
seu uso e zelar pela integridade material ou
reputação. Dessa forma, ainda que a marca
ainda não tenha, efetivamente, o registro
concedido, o depositante que comprovar a
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anterioridade, isto é, o pedido de registro
feito em data anterior a de seu concorrente, na utilização da expressão e sinal
distintivo, no mesmo ramo de atividades,
poderá questionar administrativamente
e/ou judicialmente o seu uso indevido.
Neste sentido, é de extrema importância
realizar acompanhamento constante dos
pedidos de registro de marcas depositadas
no INPI, tendo em vista ser possível identificar a tentativa de registro por terceiros
de marca semelhante ou idêntica à que já
está em análise pelo órgão, para, e se for
o caso, apresentar impugnação ao novo
registro, ainda na fase administrativa, e,
com isso, tentar evitar o efetivo registro
de marca semelhante ou idêntica.
Na hipótese de a descoberta sobre a utilização desta marca seja feita fora do âmbito
do INPI, ou após o decurso dos prazos de
impugnação e recursos administrativos,
caberá ao depositante buscar a via judicial
para tentar solucionar a questão.
Na esfera judicial, mesmo que a marca
ainda não tenha sido efetivamente concedida, o depositante que demonstrar a
prática de concorrência desleal, segundo
a qual o concorrente utiliza sem qualquer
autorização, buscando o desvio de clientela alheia, para o seu próprio benefício,
causando confusão ao consumidor, poderá
obter a concessão de decisão favorável
para fazer cessar a utilização por terceiros. Ao realizar um apanhado das lições
extraída da jurisprudência, podemos
identificar a utilização do “Teste 360º”, que

propõe a análise de sete critérios para que
se determine a possibilidade, ou não, de
convivência de duas marcas no mercado.
Os critérios utilizados são: (i) grau de
distintividade entre as marcas; (ii) grau de
semelhança entre as marcas; (iii) legitimidade e fama do suposto infrator; (iv) tempo
de convivência das marcas no mercado;
(v) espécie dos produtos em confronto;
(vi) especialização do público alvo; e (vii)
associação mental dos consumidores. Por
consequência, caso o interessado comprove através de documentos e evidências os
critérios descritos, o depositante poderá
obter êxito e cessar a utilização da marca
por terceiros.
Portanto, ao depositante do pedido de
registro da marca é garantida a expectativa
de direito quanto ao registro e não um direito absoluto, que terá efetivamente após
o deferimento registro. Neste contexto, é
de extrema valia que o depositante utilize
das prerrogativas conferidas pela lei, faça
um acompanhamento de perto do seu
pedido de registro, bem como o de marcas
semelhantes, com o objetivo de enfrentar
rapidamente as condutas desleais e zelar
pela integridade material e reputação de
sua marca, seja na esfera administrativa,
seja na judicial.
(*) - É sócia fundadora do FF Advogados,
responsável pelas áreas de direito privado,
contencioso cível, arbitragem, imobiliário, família e
sucessões (elisa.ﬁgueiredo@ﬄaw.com.br);
(**) - Advogada do FF Advogados, atua nas áreas
de Direito societário, mercado de capitais e
governança (beatriz.favila@ﬄaw.com.br).
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: VALDOMIRO GONZAGA REIS, estado civil solteiro, proﬁssão aposentado,
nascido em Ipecaetá (Reg. Distrito de Cavunge) - BA, no dia (22/12/1946), residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Celina Gonzaga Reis. A pretendente: ROSALINA DA SILVA MOREIRA RABELO, estado civil viúva, proﬁssão do lar, nascida em
Conchas - SP, no dia (21/11/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha
de Manoel Soares da Silva e de Benedita Vieira da Silva.
O pretendente: PAULO SERGIO CALÇADA, estado civil divorciado, proﬁssão empresário,
nascido em São Paulo - SP, no dia (12/08/1973), residente e domiciliado nesta Capital,
SP, ﬁlho de David dos Anjos Calçada e de Barbara da Ascenção Martins. A pretendente:
SUELI DOS SANTOS MATOS, estado civil divorciada, proﬁssão esteticista, nascida nesta
Capital , Jabaquara - SP, no dia (03/06/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Jose Francisco de Jesus Matos e de Maria Valdina dos Santos Matos.
Obs.:bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente
é residente e domiciliado.
O pretendente: EVANILDO CORREIA NASCIMENTO DE JESUS, estado civil divorciado, proﬁssão montador, nascido em Serra Preta - BA, no dia (16/11/1977), residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Alicio Moreira Nascimento e de Edezia Correia
Nascimento. A pretendente: TATIANA DAS GRAÇAS, estado civil solteira, proﬁssão ascensorista, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (16/04/1983), residente
e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Mariana Maria das Graças.
O pretendente: EDER DA ROCHA LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (07/10/1987), residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de Edison Venancio de Lima e de Maria Tania Soares da Rocha
Lima. A pretendente: THALITA DE BRITO ALVIM, estado civil divorciada, proﬁssão
transportadora escolar, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia (29/09/1988),
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Ulisses Faria Alvim e de Rosalia
Maria Oliveira de Brito.
O pretendente: PEDRO BENEDITO CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
porteiro, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (16/12/1985), residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Pedro Benedito dos Santos e de Maria Luciana da Cruz
Rocha. A pretendente: IZOLDA NARA ROCHA SCHUOER, estado civil solteira, proﬁssão
do lar, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (24/06/1989), residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Marcelo Eduardo Schuoer e de Nadir Joana Rocha Schuoer.
O pretendente: PEDRO PAULO SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão auxiliar de manutenção, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (18/12/1980),
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Paulo Bonifacio do Nascimento
e de Suzete Paula da Silva. A pretendente: TAMIRES CORREA OLIVEIRA, estado civil
solteira, proﬁssão vendedora, nascida em São Paulo - SP (Reg. Distrito sede do Município
de Itaquaquecetuba), no dia (04/03/1995), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba SP, ﬁlha de Geldeon dos Santos Oliveira e de Maria Aparecida Correa. Obs.:bem como
cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Itaquaquecetuba, neste Estado,
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JUAN LIMA COSTA, estado civil solteiro, proﬁssão auxiliar de armazem,
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/09/1993), residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de João Batista Costa e de Patricia Conceição Lima Costa. A
pretendente: THAYNÁ CAROLINA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar de
arquivo, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/08/1995), residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Marcelo da Silva e de Regiany Carolina da Silva Batista.
Obs.:bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente
é residente e domiciliado.
O pretendente: LUIZ JOSE DA CRUZ NETO, estado civil solteiro, proﬁssão ajudante
geral, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (14/07/1995), residente e
domiciliado nesta Capital, SP, ﬁlho de Aluisio Jose da Cruz e de Maria Hildeides Barreiros
Caldeira. A pretendente: GRAZIELE WEIGESTER MARTINES, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital , Cangaíba - SP, no dia (15/07/1996),
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Adão Miguel Martines e de Marlene
Rodrigues Weigester Martines. Obs.:bem como cópia enviada a Unidade de Serviço,
desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
O pretendente: ERIC KNORRE, estado civil divorciado, proﬁssão motorista, nascido em
São Paulo - SP, no dia (06/10/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho
de Walter Knorre e de Neyde Knorre. A pretendente: MAIZA SOUZA PACHÊCO, estado
civil divorciada, proﬁssão doméstica, nascida em Canarana - BA, no dia (15/10/1978),
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de José Araujo Pachêco e de Josefa
Gomes de Souza.
O pretendente: MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão
vigilante, nascido em Mirabela - MG (Reg. Distrito Sede do Município de Lontra - MG),
no dia (21/08/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de José Balbino
de Souza e deTerezinha de Jesus Santos. A pretendente: SINDERLÂNDIA PEREIRA
DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida Irecê - BA (Reg. Distrito
Sede do Município de Lapão - BA), no dia (11/12/1977), residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, ﬁlha de Elias Francisco dos Santos e de Dilma Pereira dos Santos.
O pretendente: MANUEL NASCIMENTO DE FARIAS, estado civil solteiro, proﬁssão
consultor técnico, nascido em Sumé - PB (Reg. Distrito de Sucuru, no Município de Serra
Branca - PB), no dia (25/12/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de
Sebastião Lucas de Farias e de Maria Alves de Farias. A pretendente: NANCY SANTOS,
estado civil solteira, proﬁssão aposentada, nascida em Gandu - BA, no dia (20/11/1964),
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA ARCOVERDE, estado civil solteiro,
proﬁssão ajudante, nascido em Arcoverde - PE, no dia (10/09/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Luiz Carlos de Lira Arcoverde e de Maria José de
Souza Arcoverde. A pretendente: MICHELLY SALES DOS SANTOS, estado civil solteira,
proﬁssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no
dia (25/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Jose dos Santos
e de Martha Maria Sales da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

netjen@netjen.com.br
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Os Animais e a Psique Volume I: Baleia, carneiro,
cavalo, elefante, lobo, onça, urso
Fernando Costa (Ilustr) – Summus – Buscando explicar a relação animal-homem-animal-meio
ambiente, as professoras desenvolveram extensa
literatura, que penetra nos meandros de nossos sonhos e devaneios, envolvendo animais em tela. Trabalho sério, envolvente.
Esclarecedor.

Saberes em Viagem nos Manuais
Pedagógicos: Construções da escola
em Portugal e no Brasil (1870 – 1970)
Vivian Batista da Silva – Unesp – A professora autora, realizou profundas e exaustivas
pesquisas que embasaram esse Interessante trabalho
de real valor acadêmico. Trata-se de uma acurada
análise histórica dos manuais pedagógicos que transitaram entre
Brasil e Portugal no centenário 1870 a 1970. Para professores,
historiadores e didatas.

Amores, Líquidos e Cenas
Paula Valéria Andrade – Laranja Original
– Autora multifacetada, com dotes artísticos incomparáveis, completou uma rara simbiose entre poesia
e o ideário teatral. O leitor poderá “viajar” em suas
páginas, tal qual ao assisti-las nas falas teatrais.
Leitor espectador. Sensibilidade em alta!

Os Bordados da Vovó
Nye Ribeiro – Ana Sanfelippo (Ilustr) - Do
Brasil – A partir do relacionamento entre neta, que
deseja aprender a bordar, e sua avó, eximia bordadeira, a estória flui para um elã existencialista, com
sabor sócio/familiar , no qual as pontas interligam-se
num amalgama pessoal dignificante. Delicadamente esclarece
situações cotidianas, com boa cooperação das delicadas ilustrações. Exemplar!

Assista ao
canal Livros
em Revista, no
youtube, que
traz entrevistas
do mundo
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ELIAS SUK HOON SOH, proﬁssão: pastor, estado civil: solteiro,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1977, residente e
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, ﬁlho de Kyung Jeong Soh e de Ji
Sook Chun. A pretendente: OLIVIA JUHI KIM, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 12/05/1982, residente
e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, ﬁlha de Chang Sun Kim e de
Young Suk Kim.
O pretendente: ROBERTO MENDONÇA MOTA, proﬁssão: administrador, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1981, residente e
domiciliado na Vila Carmem, São Paulo, SP, ﬁlho de Jose Mendonça da Mota e de Maria
do Carmo Teixeira Mota. A pretendente: CAMILA APARECIDA CAPELETTI, proﬁssão:
analista ﬁnanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP,
data-nascimento: 08/03/1988, residente e domiciliada na Vila Carmem, São Paulo, SP,
ﬁlha de Valerio Luiz Capeletti e de Valeria Aparecida Menecate Capeletti.
O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ FERREIRA, proﬁssão: chefe de cozinha, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Afogados, Recife, PE, data-nascimento: 23/05/1977,
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, ﬁlho de Luiz José
Ferreira Filho e de Lauriceia Maria dos Santos. A pretendente: LUCIMARA ORTEGA,
proﬁssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, datanascimento: 19/01/1972, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP,
ﬁlha de Nicola Ortega e de Marina Sanches Ortega.
O pretendente: RENAN WELLINGTON FONTES, proﬁssão: vendedor, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/09/1988,
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Domiciano
Fontes e de Maria Jose de Andrade Fontes. A pretendente: VANESSA VIANA VAZ,
proﬁssão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, datanascimento: 12/02/1982, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha
de Luiz Vaz e de Aparecida Viana Vaz.
O pretendente: VINICIUS RODRIGUES LOPES, proﬁssão: autônomo, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1993, residente e
domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, ﬁlho de João Delcio Lopes Cardoso
e de Azianede Rodrigues dos Santos Lopes. A pretendente: DAIANA DE FÁTIMA
SANTOS, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Tatuí, SP, datanascimento: 31/01/1984, residente e domiciliada em Itú, SP, ﬁlha de Vanda de Fátima
dos Santos.
O pretendente: LUIZ ALBERTO PINTO DA SILVA, proﬁssão: operador de máquina,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento:
11/10/1982, residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, ﬁlho de Luiz Carlos
Pinto da Silva e de Ana Maria Dziedulionis da Silva. A pretendente: KAMILA PACHECO
DA SILVA, proﬁssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do
Sul, SP, data-nascimento: 23/07/1991, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo,
SP, ﬁlha de Eloi Ferreira da Silva e de Lourdes Pacheco Gaspar.
O pretendente: MARCO AURÉLIO BENDE, proﬁssão: engenheiro mecânico, estado
civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/05/1968,
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, ﬁlho de Flávio Bende e de Ivone
Capra Bende. A pretendente: KELLY SILVIA BERTAZO, proﬁssão: assistente contábil,
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento:
09/10/1975, residente e domiciliada na Vila California, São Paulo, SP, ﬁlha de Nelson
Bertazo e de Izaura da Silva Bertazo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ NILDO TAVARES DE MELO, estado civil solteiro, proﬁssão
motorista, nascido em Catende, PE, no dia (06/04/1958), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Roberto da Silva e de Luiza Tavares de Melo. A
pretendente: RUBENITA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão doméstica,
nascida em Recife, PE, no dia (06/03/1961), residente e domiciliada em São Paulo, SP,
ﬁlha de Rui Neves da Silva e de Maria José Neves da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0D84-3296-20FC-8774
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