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O pretendente: ODAIR BAPTISTEI JUNIOR, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 29/09/1973, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Odair Baptistei 
e de Claudete Baptistei. A pretendente: SILVANA MARIA RODRIGUES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
17/02/1976, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de José 
Rodrigues Filho e de Osvaldina Maria Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL RAMA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/2000, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Rodrigues da Silva 
e de Cristiane Aparecida Rama da Silva. A pretendente: VITÓRIA RAFAELA PILOTO 
PEREIRA, profi ssão: estagiária de rh, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 19/07/2000, residente e domiciliada no Parque Santa Madalena, 
São Paulo - SP, fi lha de Douglas Piloto Pereira e de Rosana da Silva Piloto Pereira.

O pretendente: MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente de 
controladoria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
28/06/1992, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo - SP, fi lho 
de José Almeida do Nascimento e de Maria Aparecida Santos do Nascimento. A 
pretendente: KÁTIA DE ALENCAR DUTRA, profi ssão: auxiliar de veterinário, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
24/07/1989, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo - SP, fi lha de 
Roni Aldo Dutra e de Judite de Alencar Dias.

O pretendente: HEVERSON FRANCISCO MACIEL, profi ssão: coordenador de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/11/1988, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Edson 
Francisco Maciel e de Sonia Regina Marcondes Maciel. A pretendente: ANA PAULA 
DA SILVA GOMES, profi ssão: auxíliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: 
neste Subdistrito - SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Jose Santos Gomes e de Maria Jose da Silva 
Gomes.

O pretendente: RAFAEL SANCHES, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 30/01/1985, 
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Sanches 
e de Maria de Lourdes Bispo Sanches. A pretendente: ISABELLE MIZAEL FERREIRA, 
profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo - SP, fi lho de Evaldo Ferreira e de Solange Mizael da Silva Ferreira.

O pretendente: PLÍNIO EMMANUEL CHAVES DE ARAUJO, profi ssão: administrador 
de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Brasília - DF, data-nascimento: 
13/02/1982, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho 
de José de Araújo Neto e de Maria de Fátima Nogueira Chaves Araújo. A pretendente: 
LOURDES DA CONCEIÇÃO CRUZ DE SOUSA, profi ssão: turismóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 01/06/1982, 
residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto 
Augusto de Sousa e de Inês Adelaide Cruz.

O pretendente: RODRIGO MARCHIORI BUSTAMANTE, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-
nascimento: 04/03/1977, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho 
de Nelson Bustamante e de Sônia Maria Marchiori Bustamante. A pretendente: TAYANA 
SOARES PINHEIRO, profi ssão: gerente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 15/02/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista Pinheiro e de Vera Lucia Soares Pinheiro.

O pretendente: RIVALDO SILVESTRE DE MOURA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Picos - PI, data-nascimento: 28/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Silvestre Pedro de Moura e de Maria Rosa 
Batista de Moura. A pretendente: VANUZA DE MOURA BATISTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Borracha São João da Canabrava - PI, data-
nascimento: 07/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de José 
Joaquim Batista e de Eva Balbina de Moura Batista.

O pretendente: WILLIAN RAFAEL HERRERA ARRUDA, profi ssão: auxiliar contábil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 06/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Rafael de Arruda Filho e 
de Maria do Rosário Herrera Arruda. A pretendente: LUANA APARECIDA SANTOS, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - 
SP, data-nascimento: 20/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Heleno André dos Santos e de Marli Vieira dos Santos.

O pretendente: EDSON CHRÍSTIAN OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bento do Una - PR, data-nascimento: 12/06/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edson Antonio da Silva e de Maria 
Ary Oliveira da Silva. A pretendente: EDNAIDE DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Bento do Una - PE, data-nascimento: 15/11/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João José da Silva e de Josefa 
Maria da Conceição.

O pretendente: RODRIGO DA MOTTA REBELLO, profi ssão: instrutor de trânsito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Descalvado - SP, data-nascimento: 03/03/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario da Motta Rebello Filho e 
de Eurides Penha Silva Camargo Rebello. A pretendente: TÂMARA SCALA DOS 
SANTOS, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em Uberaba - MG, 
data-nascimento: 28/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vilmar 
Lopes dos Santos e de Edméa Marques Scala dos Santos.

O pretendente: DANIEL ESTEBAN, profi ssão: médico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 30/09/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Juan Esteban Azuaga e de Elena Kiocia Esteban. A pretendente: SARA 
CRIVELARI NAVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 10/05/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lho de Aparecido Gonçalves Naves e de Regina Maria Tadéia Crivelari Naves.

O pretendente: GILBERTO AUGUSTO ESCOVALE JUNIOR, profi ssão: empreiteiro de 
obra civil, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-
nascimento: 07/06/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto 
Augusto Escovale e de Gilda da Trindade Escovale. A pretendente: FERNANDA 
CRUVINEL NOVAIS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 08/09/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Gomes Novais e de Sebastiana de 
Fatima Cruvinel Novais.

O pretendente: DORGIVAL JOSÉ DO NASCIMENTO, profi ssão: operador de 
equipamento, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nascimento: 
13/12/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Manoel do 
Nascimento e de Dulcinéa Vila Nova do Nascimento. A pretendente: SUSAN TAYNAN 
COSTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 17/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Robinson Fernandes Costa dos Santos e de Zuleika Vila Nova dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO GEOVANE ARAUJO LEITE, profi ssão: zelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jati - CE, data-nascimento: 26/02/1963, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Araujo Silva e de Maria Iva Araujo. A pretendente: 
IVONETE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Belo 
Jardim - PE, data-nascimento: 08/01/1956, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Gabriel dos Santos e de Maria Francisca dos Santos.

O pretendente: FERNANDO NERI DE ANDRADE, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/11/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Andrade e de 
Neusa Neri de Araujo Andrade. A pretendente: ERIVÂNIA SPINELLI, profi ssão: 
porteira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Belo Jardim - PE, data-nascimento: 
09/02/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Soares Rocha 
e de Ivonete dos Santos Rocha.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA SILVA, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Helia de Souza Silva. A pretendente: CAMILA 
CANUTO DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Santo André - SP, data-nascimento: 18/07/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique da Silva e de Evani Canuto da Silva.

O pretendente: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: administrador 
de empresas, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/07/1957, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Augusto de 
Oliveira e de Maria Apparecida Pinto de Oliveira. A pretendente: MARIA MADALENA 
CHAGAS, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 31/08/1956, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Chagas e de Ediomar Gomes Chagas.

O pretendente: DIEGO LUCENA DE SOUSA, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Nilson de Sousa Lima e de Francisca Surama Lima 
Lucena. A pretendente: GABRIELA PEREIRA DE LIMA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lucas Felix de Lima e de Magna de 
Fatima Ramos Pereira de Lima.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ROSA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
24/11/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Rosa e de 
Alzira Martins Ribeiro Rosa. A pretendente: TATIANA DE PAULA ESPIRITO SANTO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos -SP, 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Francisco Oliveira Espirito Santo e de Mirna de Paula Espirito Santo.

O pretendente: CAIO CÉSAR SECCO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
02/06/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cesar Nunes de 
Oliveira e de Regina Secco dos Santos de Oliveira. A pretendente: JULIANE SAYURI 
NOJIMOTO, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Hiroshi Nojimoto e de Valentina Bacachichi Nojimoto.

O pretendente: DECIO TEIXEIRA DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Vania Teixeira de Jesus. A pretendente: NEUMA OLIVEIRA 
DE MOURA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 09/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Edmar de Moura e de Maria de Fatima Oliveira Moura.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Poá - SP, data-nascimento: 20/06/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lelio Gomes dos Santos e de Alcineia 
Campos dos Santos. A pretendente: THAHINÁ FERREIRA SILVA, profi ssão: analista 
de rh, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 18/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabio Luiz 
da Silva e de Marcia Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSÉ DO CARMO NORBIATO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
09/07/1950, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Norbiato e de 
Elza Bilkre Norbiato. A pretendente: MARIA APARECIDA CASSIN BORGES, profi ssão: 
artesã, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 22/05/1955, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Cassin e de Encarnação Bravo Cassin.
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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: RENATO ALVES DE MELO, profi ssão: agente escolar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
26/08/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Alves de Melo e 
de Elizete Maria de Melo. A pretendente: IVONE SOARES GAMA, profi ssão: professora 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 19/06/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Costa 
Gama e de Edileide Soares Gama.

O pretendente: ÉDERSON APARECIDO DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Pedro da União - MG, data-nascimento: 25/03/1974, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Conceição 
Maria da Silva. A pretendente: ELISAINE VILEFORT, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
02/09/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Estacio Andrade Vilefort 
e de Izilda Aparecida de Marin Vilefort.

O pretendente: RUAN GOMES DE MELO LUIZ, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 24/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Devanir Luiz e de Edna Gomes de 
Melo. A pretendente: ROSANGELA ARAUJO DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 05/01/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Francisco do Nascimento e de Maria da Graça Alves de Araujo.

O pretendente: DAVI FRANCISCO DE LIMA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itainopolis - PI, data-nascimento: 25/10/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Joaquim de Lima e de Maria Arlinda 
de Lima. A pretendente: JULIA GRACIELA DE LIMA CARNEIRO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 01/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurino 
Celestino de Lima e de Eliete Nascimento de Lima.

O pretendente: LUIS FERNANDO DINAMARCA PARRA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 11/12/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luis 
Hernan Parra Salazar e de Maria Magdalena Dinamarca Pino. A pretendente: 
LUCIANA MARTINS DE MELLO, profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 23/04/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos de Mello e de Maria 
Martins de Mello.

O pretendente: DAVID DE SOUZA BARBOSA, profi ssão: arquiteto e urbanista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1982, residente 
e domiciliado em Osasco - SP, fi lho de Manoel Pacheco Barbosa Neto e de Maria Ines de 
Sousa Barbosa. A pretendente: ELOÁ PAULON SANTOS, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 07/01/1985, 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Ubiracy Ramon de Sá 
Santos e de Regina Paulon Santos.

O pretendente: HENRIQUE GUILHERME DE OLIVEIRA, profi ssão: corretor de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
06/05/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Pedro de Oliveira e 
de Nilda de Souza Oliveira. A pretendente: EDILENE FERREIRA MARTINS, profi ssão: 
bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdivo 
Alves Martins e de Maria Edineide Ferreira Martins.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Parelheiros - SP, data-nascimento: 11/05/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Caetano da Silva e de Irani de Jesus 
Silva. A pretendente: THAIS BUENO CARDONE, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 13/05/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alberto Francisco Cardone e de 
Cleonice Bernardo Bueno Cardone.

O pretendente: PHILLIP NILTON NEGREIROS CYBULSKI, profi ssão: auxiliar de 
saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 27/06/1990, 
residente e domiciliado em Mauá - SP, fi lho de Nilton Cybulski e de Ester Zeferino 
Negreiros Cybulski. A pretendente: JACQUELINE CHAVES GULLONE, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - 
SP, data-nascimento: 19/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Cássio Luís Gullone e de Ivanei Chaves Gullone.

O pretendente: SILVINO DA COSTA CARVALHO, profissão: médico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/11/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Silvino Arlindo Lourenço de 
Carvalho e de Maria de Fátima Costa de Carvalho. A pretendente: ALESSANDRA 
DOS SANTOS LUZ, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcio Baptista da Luz e de Leila Marly 
dos Santos Luz.

O pretendente: DOMINGOS JUNIOR LO MONACO, profi ssão: monitor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Domingos Lo Monaco e de Angela Cristina 
de Oliveira Lo Monaco. A pretendente: JUCIARA FILGUEIRA NOBRE, profi ssão: 
promotora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
02/03/1991, residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Francisco Filgueira Nobre e 
de Francisca Margarete Nobre.

O pretendente: ANDERSON ARANHA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP -, data-nascimento: 24/10/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Aranha e de Eli Ines Marchiori. A 
pretendente: PRISCILA MARIA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP -, data-nascimento: 22/03/1986, residente e 
domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de José Geraldo da Silva e de 
Rosa Maria 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 

Empresas & Negócios

Um levantamento da Edito-
ra Positivo apresenta as dez 
palavras mais buscadas no  
Dicionário Aurélio, em 2016. 
A principal palavra deste ano 
foi “empoderamento”. Na se-
quência, fi caram “política” e 
“sexo”, seguidas de “racismo” 
e “microcefalia”. A pesquisa 
leva em consideração ferra-
mentas direcionadas para mais 
de 2 milhões de estudantes de 
escolas públicas e particulares 
de todo o Brasil, que utilizam 
as soluções educacionais da 
Editora Positivo. O estudo foi 
realizado entre 1º de janeiro e 
14 de dezembro de 2016.

Segundo o diretor geral da 
Editora Positivo, Emerson dos 
Santos, “fazendo uma análi-
se, é possível perceber que a 
busca por palavras está muito 
relacionada com o momento 
em que a sociedade se encon-
tra”. “Algumas palavras como 
empoderamento, têm diversos 
desdobramentos, já que neste 
ano falou-se muito sobre este 
tema no País, tanto no cenário 
político, por meio da sociedade 
que vem buscando seu empo-
deramento ou até mesmo a luta 
das mulheres pela igualdade de 
gênero”, argumenta. 

A mesma teoria se aplica para 
microcefalia, uma condição 
neurológica até então desco-
nhecida e que se gerou uma 
necessidade de entendimento 
para públicos de diversas 
idades. Um dos pontos a se 
ressaltar é que, embora a con-
sulta tenha sido feita por meio 
dos portais, existe toda uma 
“família de dicionários Aurélio”, 
com obras que contemplam 
as diversas faixas etárias de 
leitores/pesquisadores e que 
continuam sendo amplamente 

O Opinion Box, empresa pioneira em 
soluções digitais para pesquisas de 
mercado e de opinião, em parceria 

com o Mundo do Marketing, portal de no-
tícias com foco em efi ciência estratégica, 
fez uma pesquisa para identifi car os hábitos 
mais impactados pela questão econômica. 
De acordo com o levantamento, ir a bares 
ou boates, frequentar o salão de beleza e 
jantar fora são, respectivamente, o TOP 3 
dos hábitos dos brasileiros mais afetados 
pela crise econômica.

No 3º lugar como hábito mais afetado 
pela crise fi gura “ir a bares ou boates”. 
Há 12 meses, 51% dos brasileiros tinham 
esse hábito. Hoje, são 41%. Aqueles que 
abandonaram o hábito afi rmam que foram 
motivados: 47% pela crise; 14% pela per-
da do emprego; 14% por falta de tempo 
e 25% por outros motivos. Entre os que 
mantiveram o hábito: 53% passaram a 
gastar menos; 32% mantiveram o gasto e 
15% estão gastando mais. 

Ao avaliar o hábito no Brasil, o Opinion 
Box constatou que 45% não iam a bares e 
boates nem antes e nem agora; 14% iam 
apenas antes; 4% vão apenas agora e 37% 
iam antes e continuam indo agora. O im-
pacto real da crise foi de 55,2%, atingindo 

principalmente pessoas de 50 a 59 anos 
(67%); moradores da região Norte (64%); 
pessoas das classes AB (61%) e pessoas 
de 40 a 49 anos (61%).

Na 2ª colocação no ranking dos hábitos 
mais afetado pela crise fi gura “ir ao salão 
de beleza”. Há 12 meses, 59% dos brasi-
leiros tinham esse hábito. Hoje, são 48%. 
Os entrevistados que mencionaram ter 
abandonaram o hábito afi rmam que foram 
motivados: 59% pela crise; 15% pela perda 
do emprego; 11% por falta de tempo e 
15% por outros motivos. Entre aqueles 
que mantiveram o hábito: 49% passaram 
a gastar menos; 38% mantiveram o gasto 
e 13% estão gastando mais. 

O Opinion Box também mapeou esse 
hábito e concluiu que 36% não iam a 
salões de beleza nem antes e nem agora; 
16% iam apenas antes; 5% vão apenas 
agora e 43% iam antes e continuam indo 
agora. O impacto real da crise foi de 55,8%, 
atingindo principalmente pessoas de 40 
a 49 anos (64%). Na região Sul do país, 
esse foi o principal segmento afetado, 
assim como para as pessoas na faixa dos 
60 anos ou mais.

No 1º lugar, ocupando o topo do ranking 
dos hábitos mais afetado pela crise, fi gura 

“sair para jantar fora em restaurantes”. 
Há 12 meses, 70% dos brasileiros tinham 
esse hábito. Hoje, são 55%. Aqueles que 
mencionaram ter abandonaram o hábito 
afi rmam que foram motivados: 58% pela 
crise; 20% pela perda do emprego; 11% 
por falta de tempo e 11% por outros 
motivos. Entre os que mantiveram o 
hábito: 58% passaram a gastar menos; 
25% mantiveram o gasto e 17% estão 
gastando mais. 

O mapeamento desse hábito mostra 
que 26% não saiam para jantar fora em 
restaurantes nem antes e nem agora; 19% 
iam apenas antes; 4% vão apenas agora e 
51% iam antes e continuam indo agora. 
O impacto real da crise foi de 63,4%, 
atingindo principalmente pessoas de 50 
a 59 anos (89%) e moradores da região 
Centro-Oeste (70%).

A pesquisa foi realizada com 1.424 inter-
nautas brasileiros de ambos os sexos, com 
idade acima dos 16 anos, provenientes de 
475 cidades de todas as regiões do país e de 
todas as classes sociais. A margem de erro 
da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais e 
o nível de confi ança é de 95%.

Fonte e mais informações: (www.opi-
nionbox.com).

Ir a bares, frequentar salão de 
beleza e jantar fora são hábitos 

afetados pela crise
A crise econômica brasileira gerou mudanças no hábito de consumo das pessoas
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Empoderamento é a 
palavra mais buscada 
no Aurélio em 2016

procurada pelo público, espe-
cialmente o escolar. 

Assim, existem opções para 
crianças bem pequenas, in-
cluindo ilustrados. O Dicionário 
Ilustrado Aurelinho, por exem-
plo, conquistou o 26º Prêmio 
Brasileiro de Excelência Gráfi ca 
Fernando Pini. O Aurelinho foi 
o último dicionário escrito por 
Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira. O caráter didático, a 
riqueza de detalhes nas defi ni-
ções e os exemplos apropriados 
formam a base da obra que é 
editada pela Editora Positivo. 

Conforme as ferramentas de 
busca (portal Educacional, Por-
tal Positivo e Portal Aprende 
Brasil) o ranking das palavras 
mais pesquisadas no Aurélio, 
em 2016, foi o seguinte:

1. Empoderamento;
2. Política;
3. Sexo;
4. Racismo; 
5. Microcefalia;
6. Restinga;
7. Contradição;
8. Amor;
9. Verbete
10. Mitologia.
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