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Uso racional de medicamentos

No Estado de São Paulo, metade dos casos de intoxicação ocorrem por uso
indevido de medicamentos

O

problema também é grave em âmbito nacional,
em que são registradas duas intoxicações a
cada hora pelo mesmo motivo. Ambos os
dados são do Sistema Nacional de Informações
Tóxico-Farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz.
O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos,
(comemorado neste sábado 5), foi criado para
conscientizar a população quanto aos riscos à
saúde que podem ser causados pela automedicação
e pelo uso indiscriminado e sem orientação de
medicamentos. O farmacêutico é profissional de
saúde mais acessível e capacitado que a população
pode recorrer para tirar dúvidas sobre prescrições
ou sobre o uso de medicamentos.
Para enfatizar a importância da data e do uso
racional de medicamentos, o Conselho Regional
de Farmácia do Estado (CRF-SP) promove uma
ação de conscientização, orientação e serviços de

saúde no Parque Ibirapuera neste sábado (5). O
objetivo é alertar a população de que o medicamento
só é seguro e eficaz quando prescrito por um
profissional habilitado a realizar essa prescrição e
com orientação e apoio do farmacêutico.
Usar medicamentos indicados por familiares,
amigos ou vizinhos, ou mesmo buscar apenas
informações na internet, pode acarretar riscos à
saúde. O conceito de uso racional de medicamentos
é simples e importante. O medicamento, para fazer
o efeito desejado, deve sempre ser prescrito para o
paciente por um profissional de saúde habilitado;
deve ser usado de acordo com o indicado na
prescrição; nos horários corretos, na quantidade
receitada e no período de tempo recomendado.
Se o paciente tem alguma dúvida sobre o uso do
medicamento ou sobre a prescrição, o farmacêutico
pode e deve ser consultado (CRF-SP).

Vale do Paramirim Participações S.A. - CNPJ/MF (Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data/Hora/Local: 30/11/2017, às 10hs, São Paulo/SP. Convocação e Quorum: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Pedro Luiz Bussab Endres-Presidente; Rodrigo Oliveira da SilvaSecretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) Estatuto Social da Vale do Paramirim Participações S.A. 2) Subscrição do capital social, fixado em R$100,00, nos seguintes
termos: Boletim de Subscrição I: a) Pedro Luiz Bussab Endres, RG 33.490.036-0 SSP/SP, CPF/MF 370.894.728-25, OAB/SP 332.397; b) Nº de Ações Subscritas: 99 ações ordinárias; c)
Percentual de Ações representativas do Capital Social Subscritas: 99%; d) Percentual de integralização das Ações: 100%, em moeda corrente nacional; Boletim de Subscrição II: b) Rodrigo
Oliveira da Silva, RG 29.798.091-9 SSP/SP, CPF 341.476.118-18; b) Nº de Ações Subscritas: 1 ação ordinária; c) Percentual de Ações representativas do Capital Social Subscritas: 1,00%;
d) Percentual de integralização das Ações: 100%, em moeda corrente nacional; conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I à presente Ata. 3) Eleição da Diretoria: (i) Pedro Luiz Bussab
Endres; (ii) Rodrigo Oliveira da Silva, para Diretores, todos com mandato de 1 ano, permitida a reeleição. 3.1) Remuneração global anual de até R$1.000,00 para os membros da Diretoria,
para o exercício social de 2018, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social. 3.2) Os membros da Diretoria eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando
expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo
147 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em
livro próprio. Encerramento: Nada mais. Mesa: Pedro Luiz Bussab Endres-Presidente; Rodrigo Oliveira da Silva-Secretário. Acionistas: Pedro Luiz Bussab Endres; Rodrigo Oliveira da Silva.
Diretores Eleitos: Pedro Luiz Bussab Endres-Diretor; Rodrigo Oliveira da Silva-Diretor. Visto do Advogado: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE 3530051155-7 em
19/12/2017. Flávia R.B.Gonçalves-Secretária Geral. Estatuto Social Vale do Paramirim Participações S.A. Denominação, objeto social, sede e duração: Cláusula 1ª-A Vale do Paramirim
Participações S.A. (“Companhia”) é uma S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Cláusula 2ª-A Companhia tem por objeto social: (a) a
participação em outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista; (b) atividades de corretagem, intermediação, mediação de
negócios e serviços em geral, promovendo a integração entre profissionais e empresas; (c) serviços de prospecção, exploração, desenvolvimento, lavra e industrialização de bens e recursos minerais
em todo território nacional. Cláusula 3ª-A Companhia tem sede em SP/SP, Avenida Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sala 2006, Edifício Design Office Tower, Várzea da Barra Funda,
CEP 01139-000, sendo-lhe facultada, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior. Cláusula 4ªO prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capital Social e Ações. Cláusula 5ª-O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 100,00,
representado por 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º-Cada ação ordinária corresponderá a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º-A propriedade das ações
será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de Registro de Ações Nominativas. §3º-As ações de emissão da Companhia poderão adquirir a forma escritural, sendo mantidas
em conta depósito, aberta em nome de cada acionista em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Administração. Cláusula 6ª-A administração
da Companhia compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas
funções. §1º-Todos os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus
sucessores. §2º-A AGA deverá estabelecer a remuneração global anual dos administradores. Cláusula 7ª-A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 membros, acionistas ou
não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral e destituíveis a qualquer tempo. §1º-O prazo de gestão de cada Diretor será de até 2 anos, permitida a reeleição. §2º- Ocorrendo vaga
no cargo de Diretor, deverá a Assembleia Geral designar substituto, cujo mandato expirará com os demais Diretores. §3º-Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituirse-ão, reciprocamente, por designação da Diretoria. Cláusula 8ª-A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) pela assinatura conjunta de 2 Diretores; (ii) pela assinatura de
1 Diretor em conjunto com 1 procurador, desde que investido de especiais e expressos poderes; ou (iii) pela assinatura de 2 procuradores em conjunto, desde que investidos de especiais e
expressos poderes. Cláusula 9ª-Todas as procurações serão outorgadas por 2 Diretores em conjunto, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de
procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular. Cláusula 10ª-São expressamente vedados, sendo nulos e
inoperantes em relação à Companhia, os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto
social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros. Do Conselho Fiscal. Cláusula 11-A Companhia terá 1 Conselho Fiscal composto
de 3 membros efetivos e, igual número de suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente. §1º-Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, legalmente
qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido de acionistas nos termos da lei, com mandato até a 1ºAGO que se realizar após a eleição. §2ºOs membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhe for fixada pela Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das
funções. §3º-O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros. Das Assembleias Gerais. Cláusula 12-A Assembleia
Geral reunir-se-á, AGO, dentro dos 4 meses seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e, AGE quando convocada, a fim de
discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem deliberações dos Acionistas, devendo ser convocada:
a) por iniciativa da Diretoria; ou, b) pelo Conselho Fiscal ou pelos Acionistas, nos casos previstos em lei. §Único-Todas as convocações deverão indicar a ordem do dia, explicitando ainda, no
caso de reforma estatutária, a matéria objeto. Cláusula 13-A Assembleia Geral, seja ela AGO ou AGE, será instalada e presidida por qualquer dos acionistas, que convidará um dos presentes
para secretariar os assuntos tratados. §Único-A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do §1º do artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o respectivo instrumento
de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada a Assembleia. Cláusula 14-A Assembleia Geral
tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas as competências específicas
dos demais órgãos de administração da Companhia. Cláusula 15-Com exceção ao disposto na cláusula seguinte, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos,
não computados os votos em branco. Cláusula 16-As matérias abaixo somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral quando tiverem o voto favorável de Acionistas
que representem, no mínimo, 2/3 das ações ordinárias emitidas pela Companhia: I-alteração de quaisquer das disposições do Estatuto Social que envolva (a) alteração do objeto social
da Companhia, inclusive para a inclusão da prática de novas atividades econômicas, e (b) mudança da forma de funcionamento dos órgãos de administração e seu modo de atuação na
condução da administração da Companhia; II-operações de fusão, incorporação (inclusive de ações) ou cisão da Companhia, ou ainda sua liquidação ordinária; III-incorporação, pela
Companhia: (a) de outra sociedade ou (b) de ações de emissão de outra sociedade ou (c) de parcela de patrimônio de outra sociedade; IV-criação de ações preferenciais ou aumento
de classe de ações preferenciais sem guardar proporção com as demais; V-resgate ou amortização de ações; VI-redução do capital social; e VII-dissolução da companhia. Do Exercício
Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro. Cláusula 17-O exercício social da Companhia terá início em 01/01 e terminará em 31/12 de cada ano, findo o qual serão
elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela AGO em conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como da distribuição de dividendos. §1º-A destinação do lucro líquido do exercício se dará da seguinte forma: I-5% será aplicado na constituição de reserva legal, observado
que não poderá exceder a 20% do capital social; II-pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e III-pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral. §2ºO saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. Cláusula 18-Será distribuído em cada exercício social, como dividendo
mínimo obrigatório pela Companhia, o montante correspondente a 10% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da legislação em vigor. §Único-O montante a ser distribuído será aquele
já diminuído pela importância destinada à constituição da reserva legal e da importância destinada à formação da reserva para contingências, acrescido do montante eventualmente revertido
da reserva para contingências formada em exercícios anteriores. Cláusula 19- A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório.
Cláusula 20-A qualquer tempo durante o exercício social, a Assembleia Geral poderá (i) determinar à Diretoria que levante balanço semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurado
nesse balanço; e (ii) declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes no último balanço ou balancete levantado pela Companhia.
Da Liquidação. Cláusula 21-A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá à Diretoria nomear o liquidante,
bem como fixar a remuneração do mesmo. Foro. Cláusula 22-Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja,
como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.

DICAS DE COMUNICAÇÃO
com J. B. Oliveira

“Eu quero é rosetar...”

N

o carnaval de 1947 – isso mesmo: há 71 anos! –
a marchinha carnavalesca com esse inusitado
título fez sucesso... e armou um banzé! De
autoria de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, contou
com a interpretação inconfundível de Jorge Veiga,
acompanhado pela banda “Soldados Musicais”, de
Napoleão Tavares. Sua gravação, pela Continental,
ocorreu em 12 de setembro de 1946, tendo seu
lançamento sido efetuado em dezembro daquele ano,
pelo disco 1575-A, matriz 1601.
Assim era seu começo: “Por um carinho seu minha
cabrocha/ Eu vou a pé a Irajá (bis)/ Que importa que
a mula manque/o que eu quero é rosetar”. Rosetar
significa, originariamente, “usar a roseta”, ou seja, utilizar
a rodinha dentada da espora para fazer a montaria andar.
Em sentido paralelo, secundário, entretanto, expressa a
ideia de prática do ato sexual... Em razão disso, a censura
vetou a música, e o disco foi recolhido das lojas.
Ora, a sabedoria popular já disse que “o que é proibido
é mais desejado”! Assim, apesar da proibição da venda
da “bolacha” no mercado musical, o rádio se encarregou
de tornar a marchinha uma das mais cantadas no
carnaval de 1947 no Brasil! O sucesso foi tanto, que
rendeu até um filme: “Este mundo é um pandeiro”, da
Atlântida (companhia cinematográfica fundada em 18
de setembro de 1941 por Moacir Fenelon e José Carlos
Burle. Produziu 66 filmes até 1962, quando encerrou
suas atividades. Em sua maioria, eram filmes de deboche,
as famosas “pornochanchadas”, parodiando os sucessos
da filmografia internacional, como: Nem Sansão Nem
Dalila; Matar ou Correr e outros). Nesse pastelão, é
Oscarito quem interpreta a música, com seu jeito cômico
e matreiro.
Na conservadora e moralista sociedade da primeira
metade do século XX, a letra maliciosa da marchinha
criou alvoroço e caos. O duplo sentido que ela apresentava
ofendia a moral e os bons costumes então vigentes, e a
tornava inaceitável. Principalmente no seio das famílias
tradicionais, nas quais as moçoilas – donzelas pudicas –
ruborizavam as faces diante de um mero gracejo. Imagine,
então, frente a essa despudorada frase!
Entre os muitos atritos que surgiram em decorrência
da composição abusada, um deixou registro trágico na
história. O Globo, de 9 de janeiro de 1947, noticiou:
“Ontem, pela quarta vez desde que foi lançado, o samba
“Eu quero é Rosetar”, provocou um crime. Na Leiteria
Aviz, na rua Riachuelo 360, um grupo de rapazes insistiam
em cantar a música imoral, e o gerente da casa, Othoniel
de Carvalho, cansou de pedir para que eles parassem,
em respeito às famílias presentes. Não atendido, ele
pegou um furador de gelo e feriu mortalmente um dos
jovens, Waldemar José Filho”.
Por outro lado, distante do aspecto dramático do
caso acima, não poderia deixar de haver o folclórico, tão
comum em nossa tradição tupiniquim. Ele teria ocorrido
em região interiorana de Minas Gerais, segundo alguns,
ou – com mais possibilidade – do Nordeste, segundo
outros. Pouca importância tem esse detalhe, uma vez
que o homem do interior brasileiro, seja de que região
for, tem as mesmas características fundamentais, com
pequenas, quase imperceptíveis diferenças...
Conta-se que, em certo pequeno município, havia um
ativo caminhoneiro que, ao ouvir a música carnavalesca,

dela gostou tanto
que mandou escrever
no para-choque de
seu caminhão “Eu
quero é rosetar”. Saía
regularmente de sua
cidadezinha no início da semana e só voltava no sábado.
Por onde andava, levava a debochada frase à vista de
todos.
A tradicional família interiorana se indignou com essa
falta de recato e de respeito. Seus representantes mais
distintos foram ao pároco, que, de imediato, acatou o
pleito e foi solicitar ao caminhoneiro que apagasse aquela
expressão imoral.
Ele se recusou, dizendo que apenas estava
reproduzindo o que todos ouviam pelo rádio. A queixa
da população chegou ao delegado e, por fim, ao juiz,
mediante uma ação popular com apelo – sob as penas
da lei – a retirar a frase. Entretanto, enquanto o oficial
de justiça não conseguia proceder à citação, ele
circulava livremente ostentando, como um troféu, a
frase ofensiva... Quando, por fim, foi citado e intimado,
com prazo reduzido para contestar a ação ou cumprir
a determinação da justiça, informou que na viagem
daquela semana, passaria por onde havia mandado
fazer a inscrição e, voltaria com a situação resolvida, no
sábado subsequente.
No dia aprazado, na entrada da cidade, à sua espera
estavam a autoridade policial, o padre, os fieis todos, a
imprensa local (sim, havia um jornal, publicado sempre
que isso se tornava possível e necessário) e a reportagem
da emissora de rádio (daquelas ao estilo da rádio
Camanducaia, de Odayr Batista: “Falando para a cidade
e cochichando para o interior”). É então que desponta,
em meio à poeira do estradão, o tão esperado veículo.
O momento é decisivo: ou o caminhoneiro cumpriu
a determinação da justiça ou será preso! Atentos ao
para-choque, em que estava antes escrito “Eu quero é
rosetar”, todos leem “ CONTINUO QUERENDO”!
J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor
Universitário, Advogado e Jornalista. É Autor do livro
“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia Cristã de
Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.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: PEDRO CARLOS SINOBIO, estado civil divorciado, proﬁssão
aposentado, nascido em Bezerros, PE, no dia (03/09/1965), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Natanael Carlos Sinobio e de Severina Maria da Conceição.
A pretendente: SIRLEIA PEREIRA DE JESUS, estado civil solteira, proﬁssão analista
ﬁnanceiro, nascida em Malacacheta, MG, no dia (15/02/1977), residente e domiciliada
em São Paulo, SP, ﬁlha de Inacio Pereira de Jesus e de Maria das Dores Pereira de
Jesus.
O pretendente: JOSE CARLOS BORGES DE MORAIS, estado civil solteiro, proﬁssão
pedreiro, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia (01/03/1965), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Adauto Borges de Morais e de Maria Anita dos Santos
Borges. A pretendente: MILEIDE DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, proﬁssão
repositora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1976), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Joaquim dos Santos e de Maria das Virgens Souza.
O pretendente: JOSÉ DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, proﬁssão pedreiro,
nascido em Biritinga, BA, no dia (25/03/1963), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Vicente Rodrigues dos Santos e de Antonia Maria de Jesus. A pretendente:
VERONEIDE DE JESUS, estado civil divorciada, proﬁssão ajudante de cozinha, nascida
em Biritinga, BA, no dia (03/06/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
Roque de Jesus e de Josefa Maria de Jesus.
O pretendente: LUCIANO MOTA DA CRUZ PIRES, estado civil solteiro, proﬁssão pintor,
nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (21/02/1993), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Joaquim Cruz Pires e de Rosania Mota Dias. A pretendente: TAINÁ
DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, proﬁssão prendas domésticas, nascida
em Ipirá, BA, no dia (22/09/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
Lourival Alves Almeida e de Rosa Lima dos Santos.
O pretendente: TIAGO CARVALHO GUERRA DANTAS, estado civil solteiro,
proﬁssão aux.serviços gerais, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/08/1990), residente
e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Rogerio Guerra Dantas e de Marilete
Carvalho da Silva. A pretendente: CAROLINE VIEIRA LACERDA, estado civil solteira,
proﬁssão jovem aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1997), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Claudio Lacerda e de Andreia Vieira Sobrinho.
O pretendente: WELLINGTON DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão agente
de transporte valores, nascido em Itabaiana, PB, no dia (12/11/1989), residente e
domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Maria das Neves Silva. A pretendente: ROSILEIA
MARTINS RIBEIRO SOARES, estado civil solteira, proﬁssão professora, nascida em
Teresina, PI, no dia (09/04/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
Jose Ilvan Soares e de Esmeralda Martins Ribeiro Soares.
O pretendente: THOMAS EUFRASIO GOMES, estado civil solteiro, proﬁssão
aj.pedreiro, nascido em Morpara, BA, no dia (08/03/1990), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Alceno Eufrasio Neto e de Carmosina Gomes do Nascimento
Eufrasia. A pretendente: LEIA DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão aj.cabelereiro,
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo,
SP, ﬁlha de Salvador de Souza e de Maria Dalva Costa Souza.

O pretendente: DAVID VALTER DOS SANTOS, estado civil divorciado, proﬁssão
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1988), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de José Valter dos Santos e de Neuza Aparecida Ribeiro dos
Santos. A pretendente: TALITA MALTA PALEARI, estado civil solteira, proﬁssão
supervisora de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1988), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Valdir Antonio Paleari e de Eunice Malta Pedro.
O pretendente: NILTON FERREIRA SILVA, estado civil viúvo, proﬁssão aposentado,
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1944), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Orlando Correia Silva e de Arlinda Ferreira Silva. A pretendente: IVANI
MARIA DE SOUZA, estado civil divorciada, proﬁssão Prendas Domésticas, nascida
em Itabuna, BA, no dia (01/09/1948), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
José Joaquim de Souza e de Maria Bertolina de Souza.
O pretendente: RONALDO DOS REIS FERNANDES, estado civil solteiro, proﬁssão
supervisor, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1982), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Walter Fernandes e de Lene dos Reis Fernandes. A pretendente:
ANGELA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão prendas domésticas,
nascida em Piri-Munic.sento Sé, BA, no dia (14/08/1982), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Miguel Antonio dos Santos e de Vita dos Santos.
O pretendente: CLAUDIO SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão
almoxarife, nascido em Timbauba, PE, no dia (04/10/1968), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Severino Orlando da Silva e de Josefa Minervina da Silva. A
pretendente: MARIA JOSE DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida
em Ferreiros, PE, no dia (08/02/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Delcilio Antonio da Silva e de Maria Dercilio da Silva.
O pretendente: LANDERSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão
instalador de ar-condicionado, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1987), residente
e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Eunice Pereira da Silva. A pretendente:
MICHELE FERREIRA RODRIGUES, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida
em Araçatuba, SP, no dia (31/12/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Nílson Alves Correia Rodrigues e de Vera Lúcia Ferreira.
O pretendente: FELIPE DIAS MELO, estado civil solteiro, proﬁssão bancário, nascido
em São Paulo, SP, no dia (14/06/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho
de José Carlos de Melo Filho e de Maria Lúcia Dias Melo. A pretendente: MICHELLE
CARDOSO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão bancária, nascida
em São Paulo, SP, no dia (22/10/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Jorge Luiz Ferreira dos Santos e de Janete Soares Cardoso.
O pretendente: FÁBIO MOREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão auxiliar técnico,
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1980), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Joaquim Moreira e de Otélia Palage Moreira. A pretendente: MARIA
VANEIDE LEANDRO, estado civil solteira, proﬁssão assistente contabil, nascida em
Sousa, PB, no dia (05/02/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de João
Batista Leandro e de Maria de Fatima Araujo Leandro.
O pretendente: FRANCISCO DE PAULA PEREZ, estado civil divorciado, proﬁssão
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1958), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Francisco Perez Parre e de Carmela de Paula Perez. A
pretendente: MARIA REGINA TOMASEVIC, estado civil divorciada, proﬁssão arquiteta,
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/12/1961), residente e domiciliada em São Paulo,
SP, ﬁlha de Estefano Tomasevic e de Maria Benedita Tomasevic.
O pretendente: ARLINDO VITORIA DE LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão pedreiro, nascido
em Santa Bárbara, BA, no dia (02/04/1975), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho
de José Rozeno de Lima e de Idalina Vitoria de Lima. A pretendente: JACLENE DE JESUS,
estado civil solteira, proﬁssão prendas domésticas, nascida em Santa Bárbara, BA, no dia
(05/09/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Maria Crispina de Jesus.

O pretendente: THIAGO PINHEIRO ZANETTI, estado civil solteiro, proﬁssão ajudante,
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1992), residente e domiciliado em SP, ﬁlho de
Celso Aparecido Zanetti e de Elza Pinheiro. A pretendente: KAMILA ROCHA LIMA,
estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/01/1991),
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, ﬁlha de Orquisio Domingos Lima Filho e de
Rosangela Rocha da Silva.

O pretendente: KELVIN DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, proﬁssão analista
ﬁnanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1991), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Bartolomeu Barbosa e de Matildes Camilo da Silva Barbosa.
A pretendente: CAROLINA RODRIGUES LACERDA, estado civil solteira, proﬁssão
assistente comercial, nascida em Suzano, SP, no dia (01/06/1996), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Ione Rodrigues Lacerda.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE PIRES, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor,
nascido em Novo Hamburgo, RS, no dia (04/08/1992), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Claudia Regina Pires. A pretendente: MABEL CACERES
URUNAGA, estado civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida em Paraguai, no dia
(17/01/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Balbino Caceres e de
Lucia Urunaga.

O pretendente: ANDERSON LOPES DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1986), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Eneas de Souza e de Maria do Socorro Clementino de
Souza. A pretendente: SHIRLEY DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, proﬁssão
jornalista, nascida em Santana, BA, no dia (30/01/1985), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Vanderlino Ferreira de Almeida e de Anita Francisca dos Santos Almeida.

O pretendente: GENILSON GOMES FEITOZA, estado civil solteiro, proﬁssão
eletricista, nascido em Piripiri, PI, no dia (03/05/1984), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Francisco Alves Feitoza e de Raimunda Gomes Feitoza. A
pretendente: MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO, estado civil solteira, proﬁssão do lar,
nascida em Alecrim-Barras, PI, no dia (29/12/1981), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Eliseu Jose De Araujo e de Maria Do Rosario De Fatima Araujo.

O pretendente: WILIAN REGIS PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, proﬁssão
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1983), residente e
domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Ferreira de Sousa e de Rosinete Pereira
de Sousa. A pretendente: EDVANIA BARBOSA COSTA DA SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão empresária, nascida em São Vicente, SP, no dia (15/04/1986), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de José Costa da Silva e de Edna Maria Barbosa Costa.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE GUEDES COELHO, estado civil solteiro, proﬁssão
advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1987), residente e domiciliado
em Guarulhos, SP, ﬁlho de Jose Barbosa Coelho e de Givanilda Guedes Coelho. A
pretendente: ANA CLAUDIA CHETENKI DONINI, estado civil solteira, proﬁssão
designer de interiores, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1985), residente e
domiciliada em SP, ﬁlha de Manoel Caetano Donini e de Rosangela Chetenki Donini.

O pretendente: ROGERIO CORREIA DELALIBERA, estado civil solteiro, proﬁssão
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1976), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Helcio Egydio Delalibera e de Nilce Correia Delalibera.
A pretendente: JULIANA CALDAS MARANHÃO, estado civil divorciada, proﬁssão
advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1980), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Mizael Gomes Maranhão e de Damaris Caldas Maranhão.

O pretendente: MARCIO APARECIDO TEODORIO, estado civil solteiro, proﬁssão
operador logistico, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1976), residente e
domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Jacy Teodorio e de Doralice Teodorio. A
pretendente: VANESSA RODRIGUES GONÇALVES GUEDES, estado civil divorciada,
proﬁssão engenheira civil, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1988), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Claudio Gonçalves e de Edjane Rodrigues
Pereira Gonçalves.
O pretendente: RODRIGO MUNIS DE BARROS VASCONCELLOS, estado civil
solteiro, proﬁssão assistente de custos, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/06/1989),
residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de João Carlos de Barros Vasconcellos
e de Antonia Aparecida Munis de Barros Vasconcellos. A pretendente: BRUNA SILVA
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão gastronoma, nascida em São Paulo, SP,
no dia (23/05/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Edson Barbosa
de Oliveira Filho e de Normendes Gonçalves da Silva de Oliveira.
O pretendente: MARCOS APARECIDO SOARES, estado civil solteiro, proﬁssão
funileiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1981), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Jose Santino Soares e de Maria de Fatima Fabricio. A pretendente:
IARA DIAS PASCOAL, estado civil solteira, proﬁssão prendas domésticas, nascida em
São Paulo, SP, no dia (30/04/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
Luiz Carlos Carvalho Pascoal e de Cristiane Sena Dias.
O pretendente: WESLLEY ALVES FERREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão aux.de
frota, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1986), residente e domiciliado em SP,
ﬁlho de João Alves Ferreira e de Creusa Silva Ferreira. A pretendente: ISOLDA ROQUE
DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no
dia (25/03/1989), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, ﬁlha de Francisco
Canindé Roque da Silva e de Marlene Roque da Silva.
O pretendente: AGNALDO NUNES DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1974), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de José Pereira de Souza e de Josefa Nunes de Souza.
A pretendente: PALOMA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão
auxiliar de escritorio, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/10/1985), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Benedito Ferreira dos Santos e de Maria
Aparecida Ferreira dos Santos.
O pretendente: EWERTON GONÇALVES, estado civil solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/02/1987), residente e
domiciliado em Guarulhos, SP, ﬁlho de Geraldo Gonçalves e de Lourdes Aparecida
do Nascimento Gonçalves. A pretendente: VANESSA APARECIDA CASACHI,
estado civil solteira, proﬁssão administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia
(07/07/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Nairto Casachi e
de Joana de Oliveira Casachi.
O pretendente: MOACIR JUNIOR AFONSO, estado civil divorciado, proﬁssão frentista,
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1972), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Pedro Afonso e de Maria Solemé Afonso. A pretendente: ELISANGELA
PEREIRA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia
(19/02/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Maria de Fatima
Pereira de Sousa.
O pretendente: ALEXANDRE DIAS GONÇALVES, estado civil solteiro, proﬁssão
padeiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (28/06/1985), residente e
domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Gonçalves e de Maria das Graças
Gonçalves. A pretendente: JUCIARA DA SILVA PINHEIRO, estado civil solteira,
proﬁssão atendente de farmácia, nascida em Brejões, BA, no dia (13/04/1986),
residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Gerônimo Pinheiro dos Santos e de
Maria Ireni da Silva Pinheiro.
O pretendente: VITOR MANGUINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1993), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Genivaldo dos Santos e de Maria Nadir Manguinho de Souza.
A pretendente: ALINE SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, proﬁssão feirante, nascida
em São Paulo, SP, no dia (01/03/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Julio Cesar Amorim Ribeiro e de Janaina Alves da Silva.
A pretendente: MARIA APARECIDA LEOPOLDINA, estado civil solteira, proﬁssão aux.
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1967), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Maria Leopoldina. A pretendente: ELAÍZA RAMOS TENORIO
DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Aracaju, SE, no dia
(16/10/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Eladio Tenorio dos
Santos e de Alexsandra Ramos dos Santos.
O pretendente: FELIPE DE MELO GONÇALVES, estado civil solteiro, proﬁssão
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1995), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Fernandes Gonçalves Graciliano e de Maria Jose de Melo
Gonçalves. A pretendente: LETICIA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, estado civil
solteira, proﬁssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1994), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Carlos Roberto Rodrigues da Silva e de Silvia
Aparecida Vicente.
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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