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São Paulo, sexta-feira, 05 de janeiro de 2018

A revitalização do Cheonggyecheon

Seguro: entenda
e faça bom uso

Um dos mais emblemáticos projetos de revitalização, Cheonggyecheon em coreano significa córrego
(gyencheon) límpido (cheong)

A

Marcos Bisi (*)
Para não ter dor de
cabeça no momento
de acionar o seguro,
informe-se sobre
como tudo funciona e,
principalmente, tire
todas as dúvidas
contrato de seguro é
aquele em que a seguradora recebe um
prêmio por assumir perante
o segurado a obrigação de lhe
pagar determinada indenização, previamente estipulada,
caso o risco a que está sujeito
ocorra na forma de um sinistro.
As condições/consequências
econômicas do eventual risco
devem ser negociadas pelas
partes, cabendo à seguradora
a obrigação de repará-las.
É importante pontuar que,
em se tratando de contrato
de seguro, a seguradora só
poderá deixar de cumprir se
ficar comprovado o dolo ou a
má-fé do segurado.
A explicação, bastante professoral, é necessária quando
se observa como as pessoas
se mostram mal informadas
no momento de lançar mão do
benefício. Em muitos casos,
ficam perdidas sem saber ao
certo seus direitos, prazos e
responsabilidades, de um lado
e de outro. Por isso, é preciso
ler a apólice – documento que
formaliza a aceitação da cobertura solicitada pelo segurado –
para saber como tudo funciona
e tirar todas as dúvidas.
Tudo acertado entre as
partes, a seguradora emite a
apólice. Entretanto, é bom
saber que esta pode ser alterada durante a sua vigência por
meio de aditamento, mas, para

O
à segurança, precisando de
reparo ou remoção. O governo
também necessitava de alternativas que sanassem o crescente
problema de alto tráfego de
carros e congestionamento das
vias, inclusive essa era uma das
principais preocupações pois
o elevado também integrava o
norte e sul da cidade. Estima-se
que nos horários de pico, as vias
recebiam diariamente cerca de
120 mil veículos.
Foi só no início do século
XXI, visando tornar a capital
uma cidade mais ecológica,
que o projeto de revitalização
do Cheonggyecheon foi elaborado. Com o intuito principal
de recuperar o valor cultural e
histórico do riacho, e revitalizar
a economia local, o projeto teve
início em 2002, início do mandato do prefeito Myung-Bak
Lee, eleito com a promessa de
demolir o elevado e transformar

o local em uma via de recreação
e conservação.
Para que os trabalhos não
tornassem o entorno do local
caótico, a restauração do
Cheonggyecheon fez parte de
um plano maior do centro da
cidade, com o governo providenciando maior quantidade
de transporte público, como
trens extras de metrô e uma
linha de ônibus especial que
circulava apenas no centro,
além de outras opções de vias
e faixas reversíveis nas ruas já
existentes.
Com custo de 380 milhões de
dólares – apenas 8% a mais do que
o previsto inicialmente – o projeto
foi dirigido pelo vice-prefeito paisagista e urbanista, Yun-Jae Yang,
que com o apoio de uma operação
urbana de muito sucesso, captou
recursos da iniciativa privada vendendo potenciais construtivos e
em parceria com dois consórcios

de engenharia, com extrema
velocidade, transformou completamente o degradado local.
O resultado foi definitivamente
positivo.
Com grande aprovação pública, e incontáveis investimentos
paisagísticos, atualmente o
espaço é uma agradável área
urbana dividida pelo límpido rio
com grande área verde e muito
utilizada com segurança tanto
de dia quanto a noite. O projeto,
além de aumentar a qualidade
de vida dos moradores de Seul,
também estimulou diretamente
o comércio em seu entorno e a
região vive um crescimento sem
precedentes.
A revitalização de Cheonggyecheon é um positivo exemplo de quando a política adota o
desenho urbano e vice-versa, e
é claro que os principais beneficiados são os cidadãos.
Fonte: Fiabci-Brasil.

Proclamas de Casamentos

isso, é necessária concordância
expressa e escrita do segurado.
Em se tratando de mudança
abusiva nas condições contratuais, o segurado poderá
reclamar com a seguradora. Se
mesmo assim o procedimento
for adiante, ele deverá procurar um órgão de defesa do consumidor ou ajuizar uma ação
para combater a abusividade.
Quanto aos prazos, as seguradoras, assim como os segurados, não estão obrigados a
renovar a apólice após o final
de vigência e devem comunicar
essa decisão com antecedência
de, no mínimo, 60 dias do término. Já em caso de sinistro,
o limite para receber a indenização não deve ser superior
a 30 dias, contados a partir
do cumprimento de todas as
exigências contratuais pelo
segurado.
Fique atento, acontecido o
sinistro, sempre comunique
verbalmente ou por escrito
o corretor e/ou a seguradora
responsável pelo contrato para
que efetuem o pagamento da
indenização devida. Em caso
de recusa de pagamento por
parte da seguradora, o segurado pode e deve entrar com
notificação extrajudicial para
ressarcimento em prazo razoável e denunciar a situação na
Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP).
Para representar no Procon
e na esfera judicial, deve-se
ingressar com ação de cobrança de indenização securitária.
(*) - É responsável pelos
departamentos Jurídico e de RH da
SIL, uma das principais fabricantes
brasileiras de ﬁos e cabos destinados
às instalações elétricas com tensões
até 1kV (www.sil.com.br).

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde

28º Subdistrito - Jardim Paulista

Proclamas de Casamentos

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

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

O pretendente: OSMAR PINHEIRO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, proﬁssão
autônomo, nascido em Loanda - PR, no dia 23/02/1989, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Osmar Pinheiro da Silva e de Enilse de Oliveira
Silva. A pretendente: NATHÁLIA GENTILE MACHADO, estado civil solteira, proﬁssão
estudante, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia 14/12/1991, residente e domiciliada
na Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP, ﬁlha de Evaldo José Fernandes Machado e
de Auzilene Aparecida Gentile Fernandes Machado. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas
para ser Aﬁxado no Cartório de Residência da Contraente.

O pretendente: THIAGO GANME PEDROSO ABDALLA, solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em São Paulo - SP, 21/09/1988, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto Zugaib Abdalla e de Vera Ganme Pedroso
Abdalla. A pretendente: ERICA RENATA RAMOS LOPES, divorciada, proﬁssão
administradora, nascida em São Paulo - SP, 08/06/1986, residente e domiciliada em
Osasco - SP, ﬁlha de João Tadeu Lopes e de Marlene Ramos Lopes. Obs.: Tendo sido
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação

Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

O pretendente: PAULO HENRIQUE CAMILO SPADA, estado civil solteiro, proﬁssão
policial militar, nascido em Mirassol - SP, no dia 13/10/1983, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos Spada e de Maria do Carmo
Camilo Spada. A pretendente: CRISTIANE BATISTA DOS REIS, estado civil solteira,
proﬁssão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/01/1979, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Francisco dos Reis e de
Rosalina Batista de Jesus.
O pretendente: PAULO HENRIQUE SOARES, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo,
nascido em Mossoré (Areia Branca) - RN, no dia 21/08/1996, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Iraci Soares de Oliveira. A pretendente: MICHELLE SAYURI ITAKAZU SILVA, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/12/1996, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Carlos da Silva e de Yuriko Alice Itakazu.
O pretendente: RAUL VINICIUS SILVA DE MORAIS, estado civil solteiro, proﬁssão
policial militar, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 23/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo de Morais e de Eliane Maria
Silva de Morais. A pretendente: FRANCIELE SANTANA SIMÕES, estado civil solteira,
proﬁssão policial militar, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 15/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Albano Simões Junior e
de Roseli Santana Simões.
O pretendente: DOUGLAS DE FREITAS, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo,
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 04/09/1982, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio José de Freitas e de Josefa Luzimar
de Almeida Silva. A pretendente: MARINA DE LIMA BARROSO, estado civil solteira,
proﬁssão analista, nascida em Leme do Prado - MG, no dia 06/07/1990, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Seraﬁm Alves Barroso e de Destarlinge Pereira Lima Barroso.
O pretendente: LUIZ FABIANO CATA PRÊTA, estado civil solteiro, proﬁssão bancário,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/04/1984, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Galvão Cata Prêta e de Maria de Lourdes
da Silva Cata Prêta. A pretendente: VERÔNICA RIBEIRO DE FREITAS, estado civil
solteira, proﬁssão secretária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 17/01/1985,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos Augusto de
Freitas e de Jandira Ribeiro de Freitas.
O pretendente: NILTON MARLON LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
ajudante geral, nascido em Arcoverde - PE, no dia 06/06/1996, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Magaly Lima dos Santos. A pretendente: MAYARA OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão ajudante geral, nascida em
Campinas (Hortolândia) - SP, no dia 01/11/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Alexandre Gonçalo de Souza e de Ana Paula de Oliveira Claudino.
O pretendente: WELLINGSON DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, proﬁssão
vendedor, nascido em Arapiraca - AL, no dia 30/05/1993, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Cicero Francino Alves e de Neide dos Santos Alves.
A pretendente: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão
auxiliar administrativo, nascida em Caieiras - SP, no dia 13/07/1990, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Aparecido Francisco dos Santos e de Ivanir Brabo.
O pretendente: JOILTON MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão
ajudante de motorista, nascido em Brumado - BA, no dia 26/03/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Moreira da Silva e de Maria
Rosa de Jesus. A pretendente: JACQUELINE TRAJANO DOS SANTOS, estado civil
solteira, proﬁssão recepcionista, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 07/01/1979,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de João dos Santos e de
Sueli Trajano dos Santos.
O pretendente: ELIAS SOUTO JUNQUEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão bancário,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/07/1976, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Moacir Junqueira e de Leila Souto Junqueira. A pretendente: ANGÉLICA MOSCARDI, estado civil solteira, proﬁssão professora, nascida
nesta Capital, Lapa - SP, no dia 07/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Walmir Lahós Moscardi e de Sonia Regina da Fonseca Moscardi.
O pretendente: VINICIUS MARCILIANO NASCIMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão
english live - vendas, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 06/09/1995, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Edson Roberto Nascimento e
de Cristiane Marciliano Nascimento. A pretendente: JULIANE CRUZ DE ALMEIDA,
estado civil solteira, proﬁssão atendente amil, nascida nesta Capital, Perus - SP, no
dia 07/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José
Ribamar Dias de Almeida e de Glorience Ferreira da Cruz.
O pretendente: AUGUSTO CESAR MUNIZ DE FREITAS, estado civil solteiro, proﬁssão
administrador de redes, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 25/09/1982,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Otacilio Barbosa Freitas
e de Marli Muniz de Oliveira Freitas. A pretendente: TANDARA FELICIA DI MARTINO,
estado civil solteira, proﬁssão desenhista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no
dia 17/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz
Ottavio Di Martino e de Eliane Fatima Gomes Di Martino.
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 REGISTRO CIVIL
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Aldegar Fiori - 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: IVAN JOSÉ BERNUZZI FILHO, solteiro, proﬁssão engenheiro, nascido
em São Paulo - SP, 04/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Ivan José Bernuzzi e de Alida Poppi Bernuzzi. A pretendente: JANAINA
COCKELL DE OLIVEIRA, divorciada, proﬁssão médica, nascida em São Vicente - SP,
16/04/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Delcio de
Oliveira e de Lilian Iracema Cockell.

O pretendente: FABIO ANDERSON MORATO, nacionalidade brasileira, estado civil
divorciado, proﬁssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1977,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Osorio Morato Neto e de Leila Maria
Morato. A pretendente: RAQUEL ARANHA CAMPOS, nacionalidade brasileira, estado
civil solteira, proﬁssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/09/1985, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Danel Gonzaga Aranha Campos e de Annie
Aparecida Pambukian Aranha Campos.

O pretendente: JORGE ALEXANDRE HERCHANI SANTANA, solteiro, proﬁssão
analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, 03/11/1978, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Lineu Santiago Santana e de Lilian Glaucia
Herchani Santana. A pretendente: ALESSANDRA CARDOSO RODRIGUES DA
COSTA, solteira, proﬁssão advogada, nascida em Diadema - SP, 19/11/1983, residente
e domiciliada na Vila Clara, São Paulo - SP, ﬁlha de Lauro Manoel da Costa e de Altamira
Cardoso Rodrigues da Costa.

O pretendente: VANDREY ALYSSON CASTALDELLI, nacionalidade brasileira, estado
civil solteiro, proﬁssão gerente administrativo, nascido em Bauru - SP, no dia 29/11/1980,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Valter Castaldelli e de Vera Lucia
Zanferdini Castaldelli. A pretendente: CRISTIANY APARECIDA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão empresária, nascida em Osasco - SP, no
dia 10/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Joaquim de Oliveira
e de Joaquina do Rosario de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO TAVARES CORRÊA PINTO, solteiro, proﬁssão advogado,
nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, 26/05/1990, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Sebastião Nelson Videres Corrêa Pinto e de Claudia
Suely Tavares Corrêa Pinto. A pretendente: MERCEDES REBECA LACET MELLET,
solteira, proﬁssão auditora, nascida em João Pessoa - PB, 06/08/1992, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Carlos Alberto Mellet e de
Merynilsien Lacet Mellet.

O pretendente: LUIZ FELIPE LOUREIRO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, proﬁssão economista, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 09/01/1962, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Loureiro Neto e de Maria Aparecida Sette
Marinho. A pretendente: KARLLA ALVES DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado
civil solteira, proﬁssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/07/1979,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Veremundo José de Lima e de Josefa
Alves de Lima.

O pretendente: DIOGO OISHI, solteiro, proﬁssão administrador de empresas, nascido
em São Paulo - SP, 19/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Hiromitsu Oishi e de Aparecida Mitwako Takemura Oishi. A pretendente:
LUCIANA HENRIQUES FURTADO, solteira, proﬁssão ﬁgurinista, nascida em Belo
Horizonte - MG, 04/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Eduardo Andrade Furtado e de Maria José Baia Henriques Furtado.
O pretendente: ATTILIO FERRARI JUNIOR, divorciado, proﬁssão engenheiro perito
criminal, nascido em Bariri - SP, 08/09/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Attilio Ferrari e de Apparecida Cruz Ferrari. A pretendente:
CLAUDIA RITA BENEVIDES, solteira, proﬁssão analista ﬁnanceira, nascida em São
Paulo - SP, 23/10/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Maria Conceição Benevides.
O pretendente: MARCELO PESCUMA GOMES, solteiro, profissão bancário,
nascido em São Paulo - SP, 27/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filho de Hilkias de Oliveira Gomes Junior e de Rita de Cassia
Pescuma Gomes. A pretendente: ANNA CAROLINA MACIERI, solteira, profissão
bancária, nascida em São Paulo - SP, 03/07/1985, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marco Aurelio de Toledo Macieri e de Marisa
Rabello de Toledo Macieri.
O pretendente: BRUNNO CORREIA DE OLIVEIRA, solteiro, proﬁssão publicitário,
nascido em São Paulo - SP, 22/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos de Oliveira e de Conceição Aparecida Correia
de Oliveira. A pretendente: CAROLINA SILVA COSTA, solteira, proﬁssão advogada,
nascida em São Paulo - SP, 20/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Ferreira Costa e de Maria de Lourdes de Jesus Silva
Costa.
O pretendente: PEDRO HENRIQUE MILET PINHEIRO PEREIRA, solteiro, proﬁssão
analista de mercado ﬁnanceiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 07/06/1987, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Vanderlei Antunes Pereira e de
Rosalina Milet Pinheiro Pereira. A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA ESTEVES,
solteira, proﬁssão fonoaudióloga, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 24/07/1980, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Manuel da Cunha Esteves e de
Maria Francisca de Oliveira Esteves.
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 REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:
O pretendente: FELIPE MALAVASI BRUNO, de nacionalidade brasileira, solteiro,
fotógrafo, natural nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (06/08/1985), residente
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, ﬁlho de Geraldo Gonçalves Bruno Junior
e de Rita de Cassia Malavasi Bruno. A pretendente: LARA FACHAL BITTENCOURT,
de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, natural nesta Capital, Jardim América,
SP, no dia (04/08/1998), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, ﬁlha de
Luiz Henrique de Carvalho Bittencourt e de Maria do Carmo Fachal Moreira Bittencourt.
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

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: CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA LUNA, estado civil solteiro, proﬁssão vigilante, nascido em Lagoa do Ouro, PE, no dia (03/11/1983), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de José Cicero de Luna e de Lúcia de Fátima da Silva Luna.
A pretendente: CAMILA MAIA RIBEIRO, estado civil solteira, proﬁssão consultora de
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1985), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Gabriel Eduardo Ribeiro e de Isabel Aparecida Joaquim Maia Ribeiro.
O pretendente: NICOLA DONNANTUONI NETO, estado civil divorciado, proﬁssão guarda de portaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1963), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Carmine Donnantuoni e de Carmela Donnantuoni. A pretendente: ELIZETE BEZERRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, proﬁssão
passadeira, nascida em Pesqueira, PE no dia (19/08/1966), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Viterbo Cordeiro do Nascimento e de Severina Bezerra do Nascimento.
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
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nos antes de Seul tornarse a capital da Coréia,
o córrego de formação
natural direcionava as águas
das montanhas até o rio Han,
o mais importante do país. No
início do século XV, o córrego
foi dragado e recebeu reforços laterais com barragens de
pedras e pontes para evitar
as enchentes, direcionando
os esgotos das casas ao redor
para o Han.
Com o término da Guerra da
Coréia em 1953, muitas pessoas se dirigiram a capital para
reconstruírem suas vidas, no
entanto, por falta de estrutura
para receber tantas pessoas ao
mesmo tempo, as margens do
córrego se transformaram em
um grave problema de saneamento básico, com precárias
habitações populares que deixaram o riacho pútrido, cheio
de poluição.
Devido a situação que só
piorava no período da industrialização, o governo deu carta
verde para a obra que duraria
20 anos, cobrindo o córrego e
construindo um elevado de 5.6
km de comprimento e 16m de
largura, inaugurado em 1976.
Com extrema importância para
o fluxo de carros da cidade, a
via se transformou em uma das
principais da capital e na época
exemplo de modernidade. No
entanto, nas décadas de 80 e 90,
a região ficou conhecida como
sujo centro de Seul.
Com o passar dos anos a estrutura do elevado e plataforma
de concreto foram se deteriorando e apresentaram risco

