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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: PEDRO CÉCEL, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Lucélia - SP, no dia 14/04/1954, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Procópio Cécel e de Eudócia Palinco Cécel. A pretendente: EDNA 
PELICHEK, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública municipal, nascida em Buri, 
Comarca de Itapeva - SP, no dia 06/06/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Pelichek e de Santina Cardoso Pelichek.

O pretendente: CHIGOZIE SIXTUS OBIOHA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Lagos, Nigéria, no dia 04/06/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oliver Onouha Eze e de Celestina Eze. A pretendente: GABRIELA 
SILVA DE ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Jaraguá - SP, 
no dia 01/11/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Alberto de Arruda e de Lenilda Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO LUIZ SOUZA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista comercial, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 06/05/1991, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luis Costa e 
de Leda de Souza e Silva. A pretendente: MARCELA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 05/10/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio José de Freitas e de Ivone 
Aparecida Salustiano de Freitas.

O pretendente: PAOLO CARMELO TOCCI, estado civil viúvo, profi ssão químico, nascido 
em Rota Greca, Cosenza, Italia, no dia 18/10/1951, residente e domiciliado neste subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Tocci e de Nella Bocci Tocci. A pretendente: FATIMA 
MUSTAFA EL HAGE, estado civil solteira, profi ssão engenheira de alimentos, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 18/01/1975, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mustafa Mohamad Khaled El Hage e de Taghlobie 
Mustapha El Hage.

Edital de Citação Prazo de Prazo do Edital 20 dias Processo Nº 1039431-93.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 19ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva
Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ELIAS ILIJA RADOSAVLJEVIC, Iuguslavo (a), casa-
da, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº V407219U, inscrita no CPF/MF sob o nº: 
231.142.608 70 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ajuizou-lhe ação de
Cobrança no valor de R$ 4.686,15. referente às da taxa de conservação do lote 01, da Quadra ML, 
do Loteamento 13 SANTA BARBARA RESORT RESIDENCE - I. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 21 de julho de 2016.                                                                                                         01 e 02/11

O pretendente: EDVALDO AUGUSTO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Castilho - SP, no dia 28/04/1972, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Euclides Augusto Ferreira e de Maria Salvina Car-
neiro Ferreira. A pretendente: IOMARA REGINA FERNANDES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão agricultora, nascida em Castilho - SP, no dia 30/01/1972, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Fernandes de Souza e de 
Maria Patrocinio da Cruz de Souza.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/10/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Andrade e de Telma Ferreira Cesar Andrade. 
A pretendente: FERNANDA PAULO SAMPAIO DE ARAUJO, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/10/1984, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lael Sampaio de Araujo e de 
Regiane de Oliveira Paulo Sampaio de Araujo.

O pretendente: FABRIZIO DE LIMA FERRO, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/11/1978, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wagner Ferro e de Nilza de Lima Ferro. A pretendente: FABIANA 
CRISTINA TOLEDO, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia 29/06/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Toledo e de Dorothy Sevilhano Toledo.

O pretendente: FREDERICO LUCAS PEDROSO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Guaxupé - MG, no dia 23/11/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alencar dos Reis Prado e de Marisia Pedroso 
Prado. A pretendente: SILVIA DAMARIS DE CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Mogi Mirim - SP, no dia 08/07/1991, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Manoel de Camargo Neto e 
de Margarete Fernanda Monteiro Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: NELSON MARTINS FONTANA, profi ssão: advogado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1955, residente e domiciliado 
no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Miranda Fontana e de 
Ebe Martins Fontana. A pretendente: ROSÂNGELA MANZONI ALARCON, profi ssão: 
administradora de empresas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/08/1962, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, 
fi lha de Romildo Alarcon e de Zoraide Manzoni Alarcon.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Investir é gastar o seu 

capital em seu nome, 

com o propósito de 

aumentar a sua receita 

mais do que o depósito 

em uma conta corrente 

poderia lhe render. 

A variedade de inves-
timentos disponíveis 
é grande e a seleção 

depende do estilo de cada 
investidor. Mas é preciso 
diversifi car para diminuir o 
risco.

Você pode escolher cader-
neta de poupança, fundos de 
investimento, imóveis, ações, 
títulos públicos, títulos de 
capitalização, commodities, 
moedas, derivativos (índices, 
contratos futuros, etc.), in-
vestimentos no exterior por 
meio de fundos específi cos, 
dentre outros.

A base de todo investi-
mento - Que quer investir 
deve se orientar pelas três 
características básicas dos 
investimentos e pelo seu estilo 
pessoal como investidor. As 
características básicas são:

Rentabilidade: Qual será o 
ganho da aplicação.

Segurança: Qual o grau de 
risco ou de incerteza oferecido 
pela aplicação.

Liquidez: Qual o prazo para 
obter os rendimentos ou 
para resgatar a aplicação, se 
necessário.

Quando se obtém maior 
rentabilidade - A rentabilida-
de de um investimento está 
diretamente vinculada à sua 
segurança e liquidez, em uma 
ordem inversamente propor-
cional. Em geral, ninguém se 
arrisca em troca de nada, e 
correr riscos depende sempre 
do que se tiver a ganhar. 
 • Investimentos de alta 

rentabilidade, geral-

mente, oferecem uma 

margem de segurança 

reduzida - Correr o risco 
ou não depende muito do 
quanto se tiver para inves-
tir, de quanto será desti-
nado ao investimento e do 
perfi l do investidor.  

Por quanto mais tempo o 
dinheiro fi car indisponível, 
maior deverá ser a rentabili-
dade oferecida pelo investi-
mento. Nesse aspecto, o que 
pesa na decisão do investidor 
não é o montante a ser inves-
tido nem a sua ousadia para 

enfrentar os riscos do merca-
do, mas, sim, a sua previsão 
de utilização do dinheiro. De 
acordo com isso, o investidor 
poderá escolher entre in-
vestimentos que necessitem 
indisponibilizar o dinheiro 
por longo, médio ou curtos 
prazos, com rendimentos res-
pectivamente decrescentes, 
ou poderá, ainda, escolher 
um investimento com alta 
liquidez.

 • Curto prazo e alta 

liquidez - A princípio, pa-
rece que estamos falando 
da mesma coisa. Teorica-
mente, um investimento 
de curto prazo tem alta 
liquidez, pois o dinhei-
ro fi ca indisponível por 
pouco tempo, podendo 
ser resgatado de acordo 
com a necessidade. Mas 
as condições de um e de 
outro são diferentes e o 
investidor não pode ter 
idéias equivocadas a esse 
respeito. 

 • Curto prazo - Investi-
mentos de curto prazo 
são aqueles em que o 
dinheiro fi ca indisponível 
por um curto período de 
tempo. Durante o período 
contratado não se pode 
resgatar o investimento.

 • Alta liquidez - Os inves-
timentos de alta liquidez 
não têm todos as mesmas 
características. Ações, 
por exemplo, podem ser 
uma péssima opção para 
quem necessite de recur-
sos a curto prazo, uma vez 
que o momento em que se 
precisa do dinheiro nem 
sempre é o ideal para a 
venda das ações e o res-
gate do investimento. 

O investimento em ações 
pode ser de alta rentabilida-
de, desde que não se precise 
resgatá-las quando o mercado 
estiver em baixa para aquelas 
ações. A caderneta de poupan-
ça, por sua vez, também tem 
alta liquidez (basta ir ao caixa 
e sacar a quantia depositada), 
mas a rentabilidade mensal é 
baixa, podendo até ser menor 
do que a infl ação do mês.

(*) - Palestrante internacional, autor 
de vários livros que se tornaram 

best-sellers no Brasil e em países da 
América Latina e da Europa. Médico 
cardiologista, realizou treinamentos 

e pesquisas na Harvard Unversity, 
Baylor College of Medicine e Thomas 

Jefferson University
(www.lairribeiro.com.br).

Lair Ribeiro (*)

Leis da riqueza
 — Investir

FAIG FUNDIÇÃO DE AÇO INOX LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Instalação nº 15003259 e requereu a Licença de Operação para Produção de Ferro
e Aço Fundido em Formas e Peças, n.e., sito à Avenida Adília Barbosa Neves, nº 2.340.
Centro Industrial AruJá. Arujá/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA CONSTANT LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia e de Instalação nº 21001745 e requereu a Licença de Operação para,
Posto de Combustível, sito à Rua Benjamin Constant, nº 2.360. Paulista. Piracicaba/SP.
AUTO POSTO ROTARY EIRELI. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 48004091, válida até 27/10/2.021 para Comércio Varejista de Combustíveis
para Veículos Automotores, sito à Avenida Rotary, nº 561. Centro. São Bernardo do
Campo/SP.
GOTESP EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de Máquinas e Equipa-
mentos p/ uso Industrial específico, n.e., Peças e Acessórios, sito à Rua João Paulo
I, nº 160. Laranjeiras. Caieiras/SP.
ARCO VERDE COM. E SERV. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. torna público que requereu
na CETESB a Licença Prévia e de Instalação para, Comércio de Combustíveis para
Veículos Automotores (Postos Revendedores), sito à Avenida Ragueb Chohfi, nº 8.828.
Jardim Colonial. São Paulo/SP.

Segundo o “NY Times”, a 
vitória de um “bispo evan-
gélico” em uma cidade 

conhecida mundialmente pela 
“sua cultura de expor o corpo na 
praia e pelos seus exuberantes 
desfi les de Carnaval” aponta 
“o ressurgimento do conser-
vadorismo na maior nação na 
América Latina”. 

O jornal também afirmou 
que esta vitória é a “última 
demonstração de raiva contra 
os partidos de esquerda já 
estabelecidos” no país, que 
está sofrendo com sua “pior 
recessão em décadas” e com o 
processo de impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff. 
Já o “La Nación” disse que 
Crivella “se impôs” sobre o 
seu adversário, o “esquerdista” 
Marcelo Freixo, do PSOL, com 
uma vantagem “abundante”. 

A publicação argentina tam-
bém deu destaque a história 
do candidato, sua relação com 
Edir Macedo, “fundador da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus e proprietário da emis-
sora Record”, e seus pedidos 
de desculpas por frases ditas 
no passado sobre temas como 
“homossexualidade”. O “The 
Guardian” também falou so-
bre Crivella, que foi defi nido 
como um “ex-cantor gospel e 
sobrinho do fundador de uma 

O carinho e o contato físico são funda-
mentais para o pleno desenvolvimento 
cerebral das crianças, afi rma o neuropsicó-
logo espanhol Álvaro Bilbao, que se dedica 
a ajudar pessoas com danos cerebrais 
a melhorar a memória e outras funções 
cognitivas.

“Os bebês precisam de colo, de serem bei-
jados, tocados, abraçados. Quando são um 
pouquinho maiores, também necessitam de 
contato físico, mas principalmente que os 
pais falem com eles, que digam as coisas 
que são boas para eles e as que não são 
boas. Que se nutram com alimentos, com 
jogos, exercícios, pois são essas coisas que 
fazem com que o cérebro esteja preparado 
para se desenvolver”, ensina.

Álvaro defende que os primeiros anos 
de vida são os mais importantes para o 
desenvolvimento cerebral. “Se a crian-
ça, nos seis primeiros anos, não tiver a 
oportunidade de experimentar o mundo, 
descobrir as coisas, se não receber afeto 
dos seus pais, se não se comunicar, o 
cérebro terá carências que podem durar 
toda a vida. Sabemos que as crianças que 
não recebem afeto se tornam adultos com 
menor desenvolvimento cerebral”.

O especialista explica que a neurociência 
fornece muitas informações sobre o que 
as crianças precisam, principalmente, 
sobre a importância do afeto e do carinho 
nos primeiros anos de vida. Mas também 
mostra como é fundamental que as crian-
ças aprendam as coisas que podem e que 
não podem fazer. “A neurociência mostra 
a diferença de uma experiência educativa 
se comparada a uma outra, portanto nos 
ensina o que realmente funciona”, explica 
o especialista.

Inspirado por sua experiência em ser pai 
de três crianças pequenas, e baseado em 
pesquisas de diversos autores, publicadas 

Mídia estrangeira compara 
Crivella à fama festiva do Rio
O segundo turno das eleições municipais no Brasil foi destaque também para a imprensa internacional, 
que realçou a vitória do candidato do PRB Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro

mais ricos”, não conseguiu “ele-
var o PSOL como alternativa 
ao PT”. A publicação também 
destacou o “notável nível de 
abstenções, votos brancos e 
nulos” não apenas no Rio de 
Janeiro, mas em várias outras 
cidades do país. Também foi 
citado o fracasso tanto do PT 
quanto do PSDB e do seu pre-
sidente, Aécio Neves.

Já o “Wall Street Journal” 
disse que um “senador e bispo 
evangélico” venceu as eleições 
na cidade que acabou de sediar 
os Jogos Olímpicos já que o país 
estrá “cansado da esquerda 
depois do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff em 
agosto” e ressaltou que, mesmo 
com as “desgraças” do PT, o 
partido do presidente Michel 
Temer, PMDB, não conseguiu 
“se impor em áreas metropo-
litanas chave, incluindo São 
Paulo e Rio”. 

E o espanhol “El País” afi r-
mou que, como as eleições 
em São Paulo já haviam sido 
decididas no primeiro turno, 
“todos os olhos se voltaram ao 
Rio de Janeiro” e que na cidade 
“disputavam dois modelos de 
Brasil”. No entanto, o jornal 
afi rmou que os seus grandes 
vencedores foi a “abstenção” 
e os “votos brancos e nulos” 
(ANSA).

poderosa igreja” que foi eleito 
“mesmo com as suas condena-
ções passadas a católicos e ho-
mossexuais”. O jornal britânico 
também ressaltou que a vitória 
demonstra o “crescimento do 
conservadorismo religioso e o 
falecimento do partido de es-
querda que dominou o cenário 
político nacional por mais de 
uma década”. 

Para o francês “Le Monde”, o 
novo prefeito do Rio de Janeiro 
é um “senador evangélico que 
demoniza há alguns anos os 
católicos e homossexuais”. A 

publicação também falou que, 
“a nível nacional”, o Partido dos 
Trabalhadores dos ex-presiden-
tes Luis Inácio Lula da Silva e 
da sua “protegida” Dilma Rous-
seff, sofreu com um “desastre 
histórico”, principalmente com 
os resultados nas eleições em 
São Paulo e Recife.

Já na Argentina, o “Clarín” 
disse que a “Igreja Universal 
do Reino de Deus, culto evan-
gélico” conseguiu um “triunfo 
decisivo para esta instituição 
religiosa” e que Freixo, apoiado 
por “jovens, universitários e os 

Afeto é importante para o 
desenvolvimento cerebral de crianças

nos últimos 30 anos, Álvaro escreveu o livro 
“O cérebro da criança explicado aos pais”, 
lançado esta semana em Portugal, e ainda 
sem previsão de lançamento no Brasil.

Para ele, o livro pode ajudar pais que 
queiram entender melhor seus fi lhos, que 
possam perceber quais coisas os moti-
vam, quais necessidades têm para seu 
desenvolvimento intelectual, emocional, 
e também como podem ajudar a se com-
portar melhor.

Quanto ao uso de tecnologias nas escolas 
e na vida cotidiana dos pequenos, Álvaro 
defende que é sempre melhor optar primei-
ro por atividades que impliquem trabalho 
em grupo com os colegas e atividades ma-
nuais, em vez de qualquer opção que tenha 
a ver com utilizar ‘telas’. “Há muitos debates 
sobre se as tecnologias dentro das escolas 
facilitam ou difi cultam o aprendizado e há 
estudos que apontam nos dois sentidos. 
Curiosamente, Steve Jobs e Bill Gates não 
compraram dispositivos eletrônicos, nem 
tablets, para os seus fi lhos até que fossem 
grandes porque sabem que a educação 
analógica é o que te prepara para inovar, 
para que se saia bem no mundo digital”, 
disse Álvaro Bilbao.

Para aqueles que querem manter o cé-

rebro saudável, o neuropsicólogo indica 
seis cuidados essenciais. “O primeiro é 
o exercício físico, o mais importante. O 
segundo é a nutrição: ingerir alimentos 
saudáveis, ômega 3, frutas e verduras 
e reduzir muito o consumo de gordura 
animal. A terceira chave para o cérebro 
é o sono, ou seja, dormir pelo menos 7 
ou 8 horas todos os dias. A quarta é a 
socialização; reunir-se com os amigos, 
com a família e passar pelo menos uma 
hora todos os dias com pessoas com 
quem conversamos. A quinta é evitar o 
estresse e a sexta é estimular o cérebro, 
principalmente aprendendo coisas novas. 
Não é fazer sudokus, palavras cruzadas... 
é aprender coisas novas e desafi antes”.

Álvaro Bilbao é doutorado em Psicologia 
da Saúde e formado em Neuropsicologia 
pelo Hospital Johns Hopkins e pelo Kenne-
dy Krieger Institute, nos Estados Unidos, 
e pelo Royal Hospital for Neurodisability, 
no Reino Unido. Colaborou com a OMS 
e já recebeu diversos prêmios por suas 
investigações no âmbito da psicologia e da 
neurociência. Especialista em plasticidade 
cerebral, é professor universitário na área 
da reabilitação da memória e psicotera-
peuta (ABr).
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FABRICA DE SERRA SANTOS LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007486 com val. até 26.10.2020 pra Fabricação
de Facas e laminas para Maquinas Industriais sito à Rua Coronel Antonio Ferraz nº 05 -
Vila Guilherme - SP.

SOW FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ME. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 30001769 e requereu a Licença de Operação
para Produção de Artefatos trefilados n.e (exceto produtos padronizados) sito à Rua Jaú
nº 298 - Vila Monte Belo - Itaquaquecetuba - SP.

STILL PLAST EMBALAGENS LTDA. ME. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007483 com val. até 25.10.2020 para
Fabricação de Embalagens de Plástico sito à Rua Ana do Sacramento Andrade nº 367 -
Antigo nº 38 - Bairro Furnas - SP.

CAMALEÃO IND. E COM. DE BIJOUTERIAS ARTESANAIS LTDA EPP, torna público que
requereu na CETESB a renovação da Licença de Operação para Fabricação de bijuterias
e artefatos semelhantes, sito à Rua Tito Oliani, 48, São João Climaco, São Paulo/SP.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171


