
Todos os dias nos depara-

mos com alguma pesquisa 

sobre o mau momento da 

economia brasileira

Um levantamento realizado 
recentemente pelo IBGE, 
por exemplo, revela que o 

primeiro semestre de 2016 teve 
queda de 7% nas vendas do vare-
jo, na comparação com o mesmo 
período do ano passado. É o pior 
resultado da série histórica desde 
2001, quando a entidade iniciou 
as pesquisas.  

Mas será que as pessoas estão 
mesmo deixando de comprar? 
A resposta pode até ser “sim”, 
mas ela não se aplica a todos os 
tipos de produtos e estabeleci-
mentos. O que podemos obser-
var é que os consumidores estão 
diminuindo os seus gastos e, em 
vez de comprarem os produtos 
que estavam acostumados, 
buscam opções de menor valor. 
Procuram continuar satisfa-
zendo suas necessidades, mas 
com redução de custos. Ou 
seja, é um novo movimento de 
mercado. 

É importante que os pro-
fi ssionais de vendas fi quem 
atentos às novas demandas que 
estão surgindo, entendam o que 
os seus clientes, de fato, neces-
sitam e estabeleçam um bom 
relacionamento para ampliar 
as chances de venda. É preciso 
lembrar que, mesmo reduzindo 

os valores de seus gastos, as 
pessoas querem ter um bom 
atendimento. Portanto, os pro-
fi ssionais que vão conquistar 
espaço são os que valorizam as 
novas oportunidades. 

Clientes que compravam em 
seus concorrentes mais caros 
vão começar a aparecer no seu 
balcão na busca de uma nova 
escolha de menor custo. Mas 
lembre-se: ele está acostumado 
com o bom atendimento e com 
produtos de qualidade. Essa 
pode ser uma oportunidade de 
alavancar sua carteira com um 
pouco mais de esforço.

Os consumidores continuam 
pedindo “a pizza”, porém o 
tamanho dela diminuiu. É co-
mum ouvir alguns vendedores 
reclamarem atrás do balcão e 
deixarem a “pizza esfriar”, mas 
os mais habilidosos aprovei-
tam cada chance para vender 
os pequenos pedaços para o 
mesmo cliente e aumentam a 
quantidade.

Para não perder sua carteira 
de compradores, os profi ssio-
nais de vendas precisam voltar 
a atenção também para os 
produtos ou serviços de menor 
custo e, acima de tudo, mandar 
um recado aos seus clientes: 
“estamos ao seu lado durante 
ou após a crise e vamos te 
reconhecer por isso”. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br). 

Vendedor, será mesmo 
que a maré não está 

para peixe?
Mário Rodrigues (*)
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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: LUCAS ALVES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Campo Sales, CE, no dia (01/07/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Eliésio do Nascimento e de Marta Maria Alves do Nascimento. 
A pretendente: MARISA REIS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Barra de Estiva, BA, no dia (04/02/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Nepomuceno da Silva e de Eliege Simões Reis da Silva.

O pretendente: ROBSON LEANDRO DANTAS, estado civil divorciado, profi ssão meio 
ofi cial ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edézio Feitosa Dantas e de Maria Lenilda Alcantara Dantas. A 
pretendente: TATIANE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Milton Ferreira dos Santos e de Erilene Josefa Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Dalva Maria de Santana. A pretendente: TATIANA DE CARVALHO 
ROSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo-SP, São Paulo, SP, 
no dia (27/08/1980), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Victor Estevão Rosa 
e de Maria de Lourdes de Carvalho Rosa.

O pretendente: JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Joaquim Gomes, AL, no dia (11/11/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Severino Manoel Gerônimo e de Maria do Carmo Tereza da Silva. 
A pretendente: RENATA CRISTINA CAMELO, estado civil divorciada, profi ssão faturista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de João Homem Camelo e de Dalves Fernandes Camelo.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atenden-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Veralucia Rodrigues da Silva. A pretendente: BIANCA DIAS DE MELO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (28/08/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Davi Manoel de Melo e de Rosilda Maria Dias.

O pretendente: WAGNER NEVES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Cotia, SP, no dia (01/07/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Valter Gonçalves e de Gilvanete Neves de Oliveira Silva. A pretendente: 
DAYANE MEDEIROS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/10/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Adeilton Pereira da Silva e de Eliene Moura Medeiros.

O pretendente: MARCELO LOPES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de autos, nascido em Santo André, SP, no dia (30/07/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Luiz Aparecido Santana e de Irandi Lopes Santana. A pretendente: 
MILENA DOS REIS AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Eduardo 
Aguiar e de Vagna Aparecida dos Reis Aguiar.

O pretendente: RICARDO SANTOS SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Ricardo Santos Souza e de Sebastiana Alexandrina dos Santos Souza. 
A pretendente: LILIAN TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Joaquim José da Silva e de Lucia Maria Morais Teixeira da Silva.

O pretendente: VINICIUS CORREIA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Jairo Silva Filho e de Neide Correia Silva. A pretendente: CÉLIA DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida em São Caetano do Sul, 
SP, no dia (18/09/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Vilebaldo 
Gonçalves da Silva e de Maria Helena dos Santos Silva.

O pretendente: JOSOEL GOIS DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão pintor 
resindencial, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Pedro Melo de Barros e de Terezinha de Gois Barros. A pretendente: 
CAMILA MARIA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão assistente de cobrança junior, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Horácio Bernardo Duarte e de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: RENAN PAGANI FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
automação industrial, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (22/09/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Carlito Fernandes e de Antonia Pagani Fernandes. 
A pretendente: TALYTA ALVES MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão gestora em 
recursos humanos, nascida em Santo André, SP, no dia (10/05/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Gilberto Fernandes Magalhães e de Jecilene Alves Magalhães.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Valdenir Alves Pereira e de Maria Aparecida Pereira. A pretendente: MICHELE 
SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/11/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Glaucenildo José de Oliveira e de Gildete Ferreira de Souza.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido em Santo André, SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Paulo Balbino de Araujo e de Rute Belo Pereira de Araujo. A pretendente: 
THAÍS BARRETO DE NOVAIS CLEMENTINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Praia Grande, SP, no dia (26/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Umberto Cardozo Clementino Filho e de Elizangela Barreto de Novais Clementino.

O pretendente: WAGNER PARRADO, estado civil solteiro, profi ssão ferramenteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1980), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Manuel Parrado Monteagudo e de Maria Augusta de Lima Parrado. A pretendente: 
CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Macajuba, BA, no dia (17/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Almir 
Bastos dos Santos e de Crispina Silva Souza.

O pretendente: EDSON BRITO MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Edvaldo Marinho dos Santos e de Sandra Irinéa Brito. A pretendente: 
DÉBORA CESAR DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em São Caetano Sul, SP, no dia (19/12/1994), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Amauri Luiz da Silva e de Elenice Cesar.

O pretendente: RODOLPHO ROCHA MARQUES DE MACEDO, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edison Marques de Macedo e de Claudete Soares da Rocha. A 
pretendente: PAMELA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/10/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Carlos Alberto Martins de Andrade e de Rosineide dos Santos.

O pretendente: EZEQUIEL ALMEIDA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mon-
tador c, nascido em Santo André, SP, no dia (05/12/1979), residente e domiciliado em 
Santo André, fi lho de Ariovaldo Alves da Silva e de Maria de Jesus Almeida da Silva. A 
pretendente: MICHELLI PASSOS AMANCIO, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1980), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Durval Amancio e de Marilene Passos Amancio.

O pretendente: ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são cobrador de ônibus, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (13/05/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio de Jesus Oliveira e de Julinha de Jesus 
Oliveira. A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA VIEIRA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1991), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Reginaldo Vieira do Nascimento e de Olga de 
Oliveira Vieira do Nascimento.

O pretendente: FÁBIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico mecânico, nascido 
em Rancharia, SP, no dia (11/01/1983), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Antonio Fernando de Lima e de Maria Edi dos Santos Lima. A pretendente: ADRIANA 
LIGIA BERNARDO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ailton Bernardo 
da Silva e de Vania Ligia Silva de Assis.

O pretendente: THIAGO NERI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Elio Santana da Silva e de Ginalva Neri da Silva. A pretendente: AMANDA LOPES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/11/2000), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco das Chagas da 
Silva Pereira e de Martha Silvana Lopes de Brito.

O pretendente: BRUNO LUIZ DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Silesio Luis dos Reis e de Veranilda dos Santos Reis. A pretendente: ALINE 
REGINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, 
no dia (30/04/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco Sales da 
Silva e de Celia Cristina Testini da Silva.

O pretendente: DANIEL LUIZ MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de José Luiz de Albuquerque e de Aparecida Monteiro 
de Albuquerque. A pretendente: YARAY CRISTYNNE AUGUSTO DUARTE, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Cleber de Sousa Duarte e de Arga Apa-
recida Augusto Duarte.

O pretendente: RODRIGO DE ARAUJO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial de elétrica, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1993), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Ronaldo Barbosa da Silva e de Celia de Araujo Barbosa. 
A pretendente: GRESIELY BARBOSA BORGES DE SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Arnilson Borges de Santana e de Eufrasia Barbosa 
dos Santos Filha.

O pretendente: WAGNER ROBERTO BENEVENTO JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1970), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Wagner Roberto Benevento e de Conceiçao Trudes Benevento. A 
pretendente: CINTIA DE MIRANDA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (09/10/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Aldo Jacinto Pereira da Silva e de Alzira de Miranda Silva.

O pretendente: CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pu-
blicitário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Samuel Vicente da Silva Filho e de Miriam Gomes Garcia Vicente da Silva. 
A pretendente: BEATRIZ BARBOSA COELHO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de projetos, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Valdir Rocha Coelho e de Debora Vieira Barbosa.

O pretendente: WILSON RUIZ COMARIN, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Wilson Vitorio Comarin e de Maria de Lourdes Ruiz Comarin. A pretendente: 
ELAINE FERREIRA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/12/1979), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ildete 
Ferreira de Assis.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Antonio Nogueira Lima e de Maria de Lourdes dos Santos Lima. A 
pretendente: INGLYD HELEN SILVA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão analista 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Jose Norberto de Andrade e de Dalva Helena da Silva.

O pretendente: JOSÉ VALDEVINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Palmares, PE, no dia (14/03/1964), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Tercilia Maria da Silva. A pretendente: IVANEIDE MATIAS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmares, PE, no dia (30/11/1971), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Arlindo Matias da Silva e de Josefa 
Florencio Matias da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão condutor 
de veículos, nascido em Andirá, PR, no dia (21/08/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jadir Vasconcelos Filho e de Orlanda Maria da Silva Vasconcelos. A 
pretendente: BRUNA RODRIGUES LACERDA, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Jocione Vieira Lacerda e de Maria do Socorro Rodrigues Lacerda.

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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O pretendente: ANTONIO CARLOS PEREIRA GOULART JUNIOR, estado civil sol-
teiro, profi ssão atendente de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Carlos Pereira Goulart e de 
Natalina Rosa Pereira Goulart. A pretendente: JESSICA DE MELLO AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ivanildo Cicero Azevedo 
e de Quiteria Maria de Mello.

O pretendente: WALLACE RAMIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Reginaldo Oliveira da Silva e de Adriane Cristina Ramiro da 
Silva. A pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aprendiz escriturária, nascida em Santo André, SP, no dia (02/04/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Nelson Alves da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: RAFAEL FREITAS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de máquina, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (28/05/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Fernando Eduardo Ferreira e de Cleonice de 
Jesus Freitas. A pretendente: JOYCE GONÇALVES DE JESUS, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1990), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de José Falci Vieira de Jesus e de Noete Delmiro 
Gonçalves de Jesus.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de mercado, nascido em Santo André, SP, no dia (03/01/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de José Carlos da Silva e de Renata dos Santos Lima 
Silva. A pretendente: PALOMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Adelson Jose dos Santos e de Solange 
da Conceição Calumby.

O pretendente: ALERSON ALVES FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Anderson José França e de Joana Darc Aparecida Alves França. 
A pretendente: CLAUDIANE DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1984), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Severino Caetano Alves e de Maria Josefa dos 
Santos Alves.

O pretendente: JEFFERSON MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Osasco, SP, no dia (17/05/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Miriam Melo da Silva. A pretendente: SARA APARECIDA PIMENTEL 
MARTIN, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de arquivo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (02/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luiz 
Ambrosio Martin e de Aparecida de Fatima Pimentel Martin.

O pretendente: ALEX BRASIL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Santo André, SP, no dia (29/03/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Alexandre Jose de Souza e de Ana Paula Gomes Brasil. A pretendente: 
MICHELE DE OLIVEIRA NERES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Santo André, SP, no dia (30/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Luciano Fernando Neres e de Maria José de Oliveira Neres.

O pretendente: ANDERSON FIGUEIREDO CARDOSO, estado civil divorciado, profi s-
são agente de apoio administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1987), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Reginaldo Rodrigues Cardoso e de Maria 
Lisboa Figueiredo Cardoso. A pretendente: DEBORA SILVA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1994), 
residente e domiciliada em Hortolândia, fi lha de Nivaldo Coelho de Souza e de Juçara 
Simone da Silva.

O pretendente: WASHINGTON SILVA PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão prensista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Rosemildo Vicente Pedro e de Selma da Silva. A pretendente: CAROLINE ANESIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/07/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Sergio da Silva e de 
Isabel Cristina da Silva.

O pretendente: SAMUEL ALVES MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1974), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de André Alves Monteiro e de Maria de Lourdes Monteiro. A pretendente: 
KARILAINE APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Bernardo do Carmo, SP, no dia (11/05/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Pedro Barboza de Oliveira e de Maria do Carmo 
Leite Cabral de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO DE BARROS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Sento Sé, BA, no dia (09/10/1973), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Lourival Júlio de Barros e de Lurdes da Conceição 
de Barros. A pretendente: ANTONIA EDINEUDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de costura, nascida em Piquet Carneiro, CE, no dia (25/09/1976), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de Maria 
Alves da Silva.

O pretendente: RODOLFO FERREIRA ARTIOLI, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido em Araraquara, SP, no dia (20/10/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Gilmar Tadeu Artioli e de Miriam Aparecida Artioli. A pretendente: 
ALINE DE CARVALHO GALDINO, estado civil solteira, profi ssão orientadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Jose Carlos Galdino e de Jeane Bezerra de Carvalho Galdino.

O pretendente: CAIO TENORIO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (21/04/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Franchi Tenorio Souza e de Sonia Regina Pires Souza. A pretendente: 
JAQUELINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Mauá, 
SP, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Rita de Cassia 
Pinto dos Santos.

O pretendente: LEANDRO DONÁ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão torneiro 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Nadab Balbino de Souza e de Valdete Doná de Souza. A pretendente: 
SALETE CARLA BESERRA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Salete Beserra.

Nascida no dia 4 de no-
vembro de 1916, Ruth 
Handler fez história no 

mundo dos brinquedos com 
uma criação inspirada na pró-
pria fi lha, Barbara. A primeira 
boneca adulta foi lançada em 
1959, em Nova York, vendendo 
mais de 350 mil unidades, com 
a contribuição de anúncios 
televisivos fi nanciadas pela sua 
fabricante, a Mattel.

Sempre muito empenhada 
nos afazeres profi ssionais e 
pessoais, Handler não teve vida 
fácil. Décima fi lha de imigrantes 
poloneses nos EUA, ela come-
çou a trabalhar cedo na drogaria 
de sua família. Casou-se com 
Elliot Handler, um amigo de 
escola e fundador da pequena 
empresa de molduras de ma-
deira chamada Mattel - união 
de seu nome com o de seu 
sócio, Matt.

Ruth Handler, “mãe” da boneca mais vendida no mundo.

Criadora da Barbie, Ruth 
Handler completaria 100 anos
A “mãe” da boneca mais vendida no mundo, a Barbie, completaria 100 anos na última sexta-feira (4)

Lilli e encerrou sua produção 
em 1964. Somente depois do su-
cesso da bonequinha loira com 
roupas fashion e proporções 
magras surgiu seu namorado, 
Ken, homenageando o outro 
fi lho do casal, Kenneth. 

Em 1970, Ruth foi diagnos-
ticada com câncer de mama. 
A empresária nunca parou de 
trabalhar e lutou contra a doen-
ça até 2002, quando morreu aos 
85 anos, vítima de um tumor no 
cólon. Já a boneca passou por 
um período de crise, o que levou 
a Mattel a criar novos modelos 
para alavancar novamente os 
negócios. Após receber críticas 
quanto ao seu estereótipo irreal 
de beleza feminina, a boneca 
vem se adaptando às mudan-
ças do mundo pós-moderno. 
Só neste ano, 33 barbies com 
novos estilos foram lançadas 
(ANSA).
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Na marcenaria, Elliot come-
çou a produzir outras peças 
de madeira, como brinquedos, 
instrumentos musicais e até 
bonecos.

Mas, após voltar de uma via-
gem à Europa, o casal moldou 
a Barbie. A principal inspiração 

veio da Alemanha, depois de co-
nhecerem uma boneca chama-
da Bild Lilli, que tinha aparência 
e proporções de mulher adulta. 
A empresa alemã chegou a 
processar a Mattel em 1961, 
porém a companhia acabou 
comprando os direitos da Bild 

A 5ª Turma Cível do TJ-DF 
confirmou sentença de 1ª 
Instância que condenou José 
Nicodemos Venâncio, João 
Augusto Rocha Venâncio e 
Rosângela de Fátima Rocha 
a pagarem R$ 30 mil de in-
denização a um vizinho por 
perturbação do sossego. 

A condenação determina 
também que os réus se abs-

tenham de realizar eventos 
de grande porte e de produzir 
barulhos em sua residência, no 
Lago Norte, que ultrapassem os 
limites permitidos na legislação 
para uma área residencial, 
durante o período noturno, 
entre 22h e 8h, sob pena de 
multa de R$ 5 mil para cada 
descumprimento da ordem 
judicial (TJ-DF).

Idade da pedra brasileiraFamília é condenada a indenizar 
vizinho por festas barulhentas Macacos-prego brasileiros 

quebram pedras, produzindo 
lascas afi adas idênticas às que 
costumam ser interpretadas 
por arqueó-logos e antropólo-
gos como sinal de tecnologia 
hominina – isto é, ligada à 
espécie humana ou a seus 
ancestrais e antecessores. A 
descoberta, descrita na revis-
ta Nature, indica que a mera 
presença de ferramentas de 
pedra lascada não pode mais 

ser vista como evidência da 
existência passada de homini-
nos num determinado local. “A 
produção de núcleos e lascas 
arqueologicamente visíveis 
não é mais, portanto, exclu-
siva da linhagem humana, o 
que oferece uma perspectiva 
comparativa da emergência 
da tecnologia lítica”, escrevem 
os autores, de Oxford, USP 
e University College London 
(Jornal da Unicamp).


