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Uma missão importante 
para as marcas é 
conhecer muito bem 
quem é o seu público 
e quais são suas 
preferências

Para isso, a VCT Brasil, fi lial 
e distribuidora do Grupo 
Concha y Toro no Brasil, 

está realizando, desde 7 de 
novembro, uma pesquisa, que 
começou na Grande São Paulo 
e irá se estender para mais três 
estados brasileiros, durante a 
ação itinerante “Casillero on 
the road”, que acontece até 31 
de dezembro de 2016.

Para a execução do estudo, 
300 pessoas entre 18 e 68 anos 
foram entrevistadas na Gran-
de São Paulo respondendo a 
questões sobre frequência de 
consumo, vinho de preferência, 

Hábitos de consumo de vinho 
do consumidor paulistano
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Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino
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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.: IRANILDO GUERRA MATOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/05/1990, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Mescias de Matos e de Alaide Guerra Souza Matos. A pretenden-
te.: ELIS REGINA LOPES DOS SANTOS, natural de Araripe, CE, nasc.: 16/01/1987, 
profi ssão: promotora vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Lopes dos Santos e de Maria Geraldo Pereira dos Santos.

O pretendente.: GILSON DE SOUSA VIEIRA, natural de Barra do Corda, MA, nasc.: 
26/09/1986, profi ssão: meio ofi cial marcenaria, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Ilmar Vieira de Souza e de Maria Alzenir de Sousa Vieira. 
A pretendente.: CATIANE CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/08/1990, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Geldo Alves de Oliveira e de Francisca Francimar Campos de 
Oliveira.

O pretendente.: NILSON FLORENCIO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/09/1981, profi ssão: agente de segurança, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Narcizo Florencio da Silva e de Maria Francisca da 
Silva. A pretendente.: TAIARA DA ROCHA VIANA DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/05/1988, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Carlos dos Santos e de Zilma da Rocha Viana 
dos Santos.

O pretendente.: ROBSON SANTANA DE BRITO, natural de Mogi das Cruzes, SP, 
nasc.: 24/12/1992, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Wilton Bezerra de Brito e de Maria Elisabete Custodio de 
Santana. A pretendente.: DARLEIDE FERREIRA SOUZA, natural de Contagem, MG, 
nasc.: 17/11/1988, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: José Santos Souza e de Miracy Ferreira da Camara Souza.

O pretendente.: OSVALDO MENDES BARBOZA, natural de Julio Mesquita, SP, nasc.: 
11/04/1942, profi ssão: aposentado, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Francisco Mendes Barboza e de Ambrozina dos Santos. A pretendente.: 
ELIZABETE FERREIRA LIMA, natural de Acopiara, CE, nasc.: 06/09/1952, profi ssão: 
aposentada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ma-
noel Bento Ferreira e de Eliza Ferreira Lima.

O pretendente.: RAPHAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 15/07/1982, profi ssão: operador de caixa, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Amilton Elias do Nascimento e de Elisama Eduviges Fer-
reira do Nascimento. A pretendente.: FERNANDA RIBEIRO CAMILO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 31/01/1987, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roberto Augusto Camilo e de Rute Ribeiro 
da Silva.

O pretendente.: ADILSON MARTINS DANTAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/11/1972, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Arlindo Martins Dantas e de Nailda Miranda Castro Dantas. A preten-
dente.: KELLY AQUINO MELO FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/03/1983, 
profi ssão: bancaria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: João Souza de Farias e de Sarita de Aquino Melo Farias.

O pretendente.: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Igapora, BA, nasc.: 
26/09/1987, profissão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. filho de: Dario José da Silva e de Maria Aparecida de Oliveira 
Silva. A pretendente.: MARLIENE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Igapora, 
BA, nasc.: 28/12/1985, profissão: escrituraria, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: Antonio Gonçalves dos Santos e de Dirce Rita 
de Oliveira.

O pretendente.: FERNANDO DE LIMA, natural de Mauá, SP, nasc.: 02/01/1987, pro-
fi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Vanda Maria de Lima. A pretendente.: ELAINE CRISTINA CARVALHO DE ALMEIDA, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/03/1982, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Maurino Francisco de Almeida e de Marinalva 
Carvalho de Almeida.

O pretendente.: PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DA FONSECA, natural de Catanduva, 
SP, nasc.: 01/11/1991, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Valdemar Teixeira da Fonseca e de Maria Luisa Scarpini 
Teixeira da Fonseca. A pretendente.: ELAYNE BRITO LIMA, natural de Osasco, SP, 
nasc.: 13/12/1989, profi ssão: gestora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Lucelita Brito Lima.

O pretendente.: FRANCISCO ALVES, natural de Frei Inocencio, MG, nasc.: 20/02/1962, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Geraldo Alves e de Celina da Silva Alves. A pretendente.: SANDRA RENATA DA 
SILVA, natural de Jaboatão, PE, nasc.: 22/10/1982, profi ssão: empregada domestica, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero Mariano da 
Silva e de Tania Maria Mariano da Silva.

O pretendente.: CICERO RONALDO LEITE, natural de São José de Caiana, PB, nasc.: 
25/07/1973, profi ssão: cabelereiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Alves da Silva e de Expedita Alves Ferreira. A pretendente.: CRIS-
TINA DE SOUSA SILVA, natural de Poções, BA, nasc.: 15/12/1976, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Raimundo Avelino da 
Silva e de Eunice Inacio de Sousa Silva.

O pretendente.: MARCOS PAULO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/09/1974, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: José Cosme da Silva e de Maria Segunda de Araujo Silva. 
A pretendente.: WANESSA MATILDE DA SILVA BARRETO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 30/11/1983, profi ssão: policial militar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: João Carlos Barreto e de Edna Maria da Silva 
Barreto.

O pretendente.: FRANCISCO CARLOS FARINA, natural de Alfredo Marcondes, SP, 
nasc.: 10/02/1956, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Vitorio Manoel Farina e de Emilia Alves Farina. A pretendente.: 
DORALICE BRAGA DE JESUS, natural de Vitória da Conquista, BA, nasc.: 07/07/1968, 
profi ssão: conferente, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Milton Braga de Jesus e de Ducilia Braga de Jesus.

O pretendente.: ROGERIO TUCCI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/01/1979, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Sebastião Ignacio da Silva e de Ilca Tucci da Silva. A pretendente.: IEDA 
MARIA SILVESTRE SANTOS, natural de Guadalupe, PI, nasc.: 26/12/1969, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Maria Monteiro dos Santos e de Maria Neci Silvestre Santos.

O pretendente.: EDIMILSON SALES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 16/08/1984, pro-
fi ssão: ajudante de obra, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Floriano Sales e de Doralice Geralda Sales. A pretendente.: NILDA MARLY DE 
PAULA, natural de Sabaudia, PR, nasc.: 27/04/1966, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lazaro de Paula 
e de Maria das Dores Paula.

O pretendente.: GEOVANE TOMAZ GOUVEIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/07/1988, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Regina Gouveia. A pretendente.: ESTHELA GLEID SANTOS DE 
CARVALHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/10/1986, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Otavio Sousa de Carvalho e de 
Maria da Gloria Borges Santos.

O pretendente.: UGONNA HILLARY ANIAKU, natural de Aku, Nigeria, nasc.: 25/10/1994, 
profi ssão: comerciante, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de: Francis Aniaku e de Agness Aniaku. A pretendente.: DEBORAH LORINNE TOR-
RES OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/10/1989, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alfredo Freitas de 
Oliveira Neto e de Rosemeire Torres de Oliveira.

O pretendente.: JANIO ROBERTO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/10/1967, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jayme Roberto da Silva e de Maria do Carmo Silva. A pretendente.: 
SANDRA MARIA MONTEIRO GOMES, natural de Fortaleza, CE, nasc.: 15/09/1964, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Erasmo Martins Gomes e de Simone Monteiro Gomes.

O pretendente.: TOCHUKWU KENNETH OBIEFUNA, natural de Abba, Nigeria, nasc.: 
25/11/1974, profi ssão: empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Isaac Obiefuna e de Esther Obiefuna. A pretendente.: IVANIZE DO 
AMARAL, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 18/05/1962, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: João 
do Amaral e de Ana Raymunda do Amaral.

O pretendente.: RODNEI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/02/1982, pro-
fi ssão: instalador trainee, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Josue da Silva e de Vera Cassiano da Silva. A pretendente.: KEILA SANTANA, 
natural de Guarulhos, SP, nasc.: 12/06/1987, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio Geraldo Santana 
e de Maria Vanda Trindade Santana.

O pretendente.: JOSÉ RAMOS DA SILVA, natural de Rio Piracicaba, MG, nasc.: 
10/02/1964, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Ita-
quaquecetuba - SP. fi lho de: Raimundo Honorio da Silva e de Laides Martins da Silva. A 
pretendente.: LEILA SANTOS DE PAULA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/05/1963, 
profi ssão: secretaria, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Leonardo Vicente de Paula e de Anita Santos de Paula.

O pretendente.: ERIC SILVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/06/1977, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Paulo dos Santos e de Antonia Silva dos Santos. A pretendente.: LURDELENE APARE-
CIDA VIEIRA MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/12/1990, profi ssão: de-
sempregado, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Isvaldir 
Marques Moreira e de Arlete Aparecida Vieira Moreira.

O pretendente.: OBINNA JOSEPH NNAJI, natural de Enugu, Nigeria, nasc.: 07/06/1989, 
profi ssão: empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Vicent Nnaji e de Margaret Nnaji. A pretendente.: KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, natural de Cruzeiro, SP, nasc.: 02/10/1996, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luciano Pereira dos Santos 
e de Luciana Esmerinda de Oliveira.

O pretendente.: JORGE PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/03/1978, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Pereira dos Santos e de Aparecida da Costa Santos. A preten-
dente.: MICHELLE CARLA APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/08/1988, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Carlos da Silva e de Valdecira da Silva.

O pretendente.: ABUCHI MOSES OKOYE, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 29/09/1989, 
profi ssão: empresario, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Linus Okoye e de Joy Okoye. A pretendente.: ANA PAULA SOARES DE CARVA-
LHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/03/1989, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Josias Pedro de 
Carvalho e de Angela Maria Soares de Carvalho.

O pretendente.: ELIEL CORDEIRO DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
05/06/1981, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Maria Cordeiro dos Santos e de Teresinha Alves 
dos Santos. A pretendente.: CRISTIANE VALERIO DOS SANTOS, natural de Gover-
nador Valadares, MG, nasc.: 26/07/1986, profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, 
residente e domiciliada em Governador Valadares - MG. fi lha de: Geraldo Pereira dos 
Santos e de Maria de Fatima Valerio dos Santos.

O pretendente.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/08/1992, profi ssão: eletricista manutenção, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Pedro Ferreira Gomes e de Virna Izabel Dourado de 
Oliveira Gomes. A pretendente.: BIANCA RIBEIRO DE FREITAS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 28/07/1996, profi ssão: auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Adgerson Ferreira de Freitas e de Valeria Ribeiro 
do Nascimento.

O pretendente.: LUIZ ANDRE LUCAS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/05/1986, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Leda Maria Lucas dos Santos. A pretendente.: FERNANDA FREITAS 
DE ALBUQUERQUE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/09/1990, profi ssão: orienta-
dora socio educativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Jonas de Albuquerque e de Sonia Maria Silva Freitas de Albuquerque.

O pretendente.: LEANDRO QUEIROZ DE SOUSA, natural de Porto Velho, RO, nasc.: 
15/09/1985, profi ssão: operador de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Luis Carneiro de Sousa e de Ana Lucia Queiroz de Sousa. A 
pretendente.: TABATA HUINE MARTINS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1999, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Sergio Aparecido da Silva e de Fatima Raquel Martins dos Santos.

O pretendente.: JORGE GONCALVES DOS SANTOS, natural de Sousa, PB, nasc.: 
15/04/1992, profi ssão: controlador acesso, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Luzia Goncalves dos Santos. A pretendente.: CAMILA DE 
JESUS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/10/1990, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ana Gloria de 
Jesus Silva.

O pretendente.: ALEXANDRE BERNARDI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/08/1979, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Francisco Luiz Bernardi e de Arlinda Rodrigues Bernardi. A pretendente.: SI-
MONE SIRLEY ARRUDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/05/1983, profi ssão: as-
sistente cobrança, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Rosimeire Fatima de Arruda.

O pretendente.: VAGNER DA SILVA ARAUJO, natural de Campo Formoso, BA, 
nasc.: 31/03/1987, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: José Roberto Alves Araujo e de Auricelia Batista 
da Silva. A pretendente.: JUSCILENE APARECIDA DAS DORES COSTA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 26/12/1988, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Domingos Braz Costa e de Leucimar 
Aparecida das Dores Costa.

O pretendente.: JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 10/09/1969, profi ssão: auxiliar de encarregado, estado civil: divorciado, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: José Almeida de Oliveira e de Benedita 
Dejanira de Oliveira. A pretendente.: REJANE DOS SANTOS GOMES, natural de 
Salvador, BA, nasc.: 07/05/1986, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roberto Gomes e de Nanci Bomfi m dos 
Santos.

O pretendente.: WELLINGTON PAULO ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/12/1980, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Paulo Alfredo Alves e de Maria do Socorro de Melo 
Alves. A pretendente.: VANESSA DE ARAUJO BATISTA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/04/1980, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Juvenal de Araujo Batista e de Maria Aparecida 
Barreto Lima.

O pretendente.: ERIC RABELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1991, profi ssão: 
professor de danca, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Adriano Rabelo e de Antonia Maria de Siqueira Rabelo. A pretendente.: AMANDA 
RAQUEL ANGELO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/08/1991, profi ssão: operadora 
telemarketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Mar-
cio Angelo e de Alda Regina Angelo.

A pretendente.: VALQUIRIA FRANCO, natural de Taubaté, SP, nasc.: 31/03/1978, pro-
fi ssão: mecanica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Domingos Franco e de Catarina Jacinto de Almeida. A pretendente.: CLEIDE DEUS-
DARA LEANDRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/11/1969, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alcides Gabino 
Leandro e de Raimunda Leandro Deusdara.

O pretendente.: ANDRE LUIS DE JESUS, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 
16/10/1981, profi ssão: especialista em tijolos, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Nomildes de Jesus. A pretendente.: AMANDA DE OLIVEIRA 
CAMPOS, natural de Suzano, SP, nasc.: 14/08/1986, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julio Ribeiro Campos 
e de Norma de Oliveira Santos.

O pretendente.: LUCAS RAFAEL MATIAS MELO, natural de São José da Laje, AL, 
nasc.: 03/11/1993, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Eraldo Ferreira de Melo Filho e de Sandra Rejane Matias Lira. 
A pretendente.: MARIA PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Sobral, CE, 
nasc.: 09/08/1991, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Tupinamba Rodrigues do Nascimento e de 
Benedita Cardoso da Silva.

O pretendente.: MAURICIO ROGER LODI RISSINI, natural de Putinga, RS, nasc.: 
01/12/1989, profi ssão: gerente de churrascaria, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Dilvo Lodi Rissini e de Erica Dall Agnol Lodi Rissini. 
A pretendente.: SIMONE MARIA DE SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/08/1979, profi ssão: representante comercial, estado civil: divorciada, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio José de Santana e de Maria Cicera de 
Santana.

O pretendente.: JEFFERSON DE JESUS SANTOS, natural de Jequié, BA, nasc.: 
20/04/1988, profissão: metalurgico, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Sivaldo de Jesus Santos e de Joceli Alves dos Santos. 
A pretendente.: VERONICA VIDAL MUNHOZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/10/1994, profissão: tecnica enfermagem, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: José Roberto Munhoz e de Irene Vidal de 
Arruda.

O pretendente.: ADRIANO SOGABE DE FIGUEIREDO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 20/07/1986, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Aderval Mendes de Figueiredo e de Elena Keiko Sogabe. A 
pretendente.: BIANCA VASCONCELOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/05/1996, profi ssão: operadora de telemarkerting, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Antonio da Silva e de Elizangela Vascon-
celos Brandão.

O pretendente.: ODAIR FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/03/1979, 
profi ssão: vendedor autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Floriano Ferreira e de Luzinete do Espirito Santo Ferreira. 
A pretendente.: SANDRA ANGELA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/03/1984, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Luis Angelo da Silva e de Dejanira Martinha de Jesus 
Santos.

O pretendente.: RAFAEL DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/01/1983, profissão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. filho de: Aparecido Donizete dos Santos e de Francisca de Lima 
Santos. A pretendente.: ESTER TELES DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/09/1985, profissão: professora, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. filha de: Samuel Teles de Souza e de Isabel de Oliveira Ramos 
Souza.

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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PAGAMENTO DE CURSOS E FACULDADES
Empresa que paga cursos de idiomas e faculdades para alguns 
funcionários administrativos, será obrigada a pagar para os demais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE APRESENTA DOCUMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
ASSINADO EM CARTÓRIO TERÁ DIREITO À LICENÇA POR CASAMENTO?

Não há previsão no art. 473 da CLT que estabeleça a obrigatoriedade da 
empresa conceder dias de folga, no caso de união estável. Portanto, a 
empresa pode conceder por liberalidade, não sendo devida por legislação.

DEMISSÃO DURANTE À LICENÇA
Funcionário apresentou atentados de 10 dias e outro de 12 dias 
somando 22 dias, porém apresentou pedido de demissão antes do 
término do prazo do atestado, podemos aceitar a demissão, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA MATERNIDADE DIFERENCIADA
Quando o bebê nasce prematuro com 32 semanas, a licença maternidade da 
funcionária será diferenciada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

JOVEM APRENDIZ DESLIGADA NO TÉRMINO DO CONTRATO ESTÁ 
GRÁVIDA, COMO PROCEDER?

Informamos que no caso de menor aprendiz gestante, não ocorrerá a 
dispensa no término de contrato, uma vez que a Súmula 244 do TST 
garante estabilidade às empregadas gestantes em contrato a prazo 
determinado, e o contrato de aprendizagem é a prazo determinado.

INCIDÊNCIA DE INSS
Existe a incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA SEFIP
Qual o prazo para retificação da SEFIP? Qual o procedimento caso 
tenha passado esse prazo, temos que alterar as declarações de 
2010? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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ocasião em que consomem a 
bebida, local onde costumam 
beber, e adquirem o produto. 
Constatou-se que 41% dos en-
trevistados bebem vinho uma 
vez por semana e, 51% dos que 
bebem diariamente têm acima 
de 55 anos. 

Do total de pessoas ouvidas, 
83% preferem consumir vinho 
tinto. 46% dos pesquisados 
preferem consumir a bebida em 

casa, 43% em eventos especiais, 
3% em restaurantes e 5% em 
outros locais não especifi cados, 
os demais não responderam 
(3%). 44% das pessoas entre 
18 e 35 anos tomam o vinho 
ocasionalmente. 60% escolhem 
o vinho pela uva e não somente 
pela marca/preço ou origem. 
72% gostam de presentear ami-
gos e familiares com a bebida. 

Para 55% das pessoas, o 

vinho consumido é adquirido 
em supermercados, seguido por 
adegas (36%), internet e outros 
(6%), e 3% não responderam.

Segundo dados de mercado, 
o brasileiro bebe, ao ano, em 
média, 1,8 litros por pessoa. 
Comparado aos chilenos, que 
consomem 17 litros, aos argenti-
nos que tomam 23 litros e à mé-
dia europeia (França e Portugal) 
de 42 litros, há muito potencial 
de crescimento nacional. 

“O levantamento da VCT 
mostra que o consumidor vem 
se aprimorando na escolha do 
vinho, que tem se tornado cada 
vez mais presente na rotina 
dos brasileiros. Além disso, 
observamos que há um grande 
potencial junto aos mais jovens 
que ainda consomem de forma 
ocasional a bebida”, esclarece 
Michele Ressutti Carvalho, 
gerente da marca Casillero del 
Diablo.

Dentro da célula
Pesquisadores chineses e americanos descrevem, no periódico 

Nature Methods, o desenvolvimento de uma proteína de fl uorescência 
vermelha que, usada em conjunto com outras proteínas fl uorescen-
tes, permite visualizar todas as quatro fases do ciclo de vida de uma 
célula. Células passam por um ciclo formado por repouso, crescimen-
to, replicação do DNA e divisão. Até agora, era difícil distinguir os 
sinais de todos os marcadores necessários para delimitar e separar 
as quatro fases. Com a nova proteína, os autores conseguiram marcar 
a transição entre as fases S (replicação do material genético) e G2 
(crescimento) (Jornal da Unicamp).

Caçadores pré-históricos
Seres humanos podem ter sido responsáveis, ao menos em parte, pela 

extinção do leão-das-cavernas eurasiano, uma das maiores espécies de 
leão que já existiu, aponta estudo de autoria de pesquisadores espanhóis 
e publicado no periódico PLoS ONE.

O leão-das-cavernas desapareceu há cerca de 14 mil anos. O artigo na 
PLoS descreve a descoberta, num sítio arqueológico espanhol, de indícios 
de que os humanos do período Paleolítico Superior (que terminou 10 
mil anos atrás) matavam esses animais para aproveitar a pele. A maior 
parte dos ossos de leão encontrados mostrava marcas de ferramentas 
compatíveis com uma técnica usada para esfolar a presa, mantendo as 
garras ligadas à pele (Jornal da Unicamp).


