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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 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FERNANDO BARROS PINTO, solteiro, consultor, natural de São Bernardo 
do Campo - SP, nascido em 02/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Gilberto Caetano Pinto e de Maria Auricelia Leal Barros Pinto. A pretendente: MONICA 
LEANDRO DA SILVA, divorciada, professora, natural de São Bernardo do Campo - SP, 
nascida em 12/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião 
Leandro da Silva e de Tereza Maria da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA CERVIGNI, solteiro, balconista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 11/06/1996, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, 
fi lho de Silvio Claudinei Cervigni e de Sonia Maria de Oliveira. A pretendente: PRISCILA 
PRÓSPERO GAMA, solteira, do lar, natural de Avelino Lopes - PI, nascida em 16/05/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Givaldo Alves Gama e de Audilene 
Próspero dos Santos. Obs.: Edital recebido do registro civil de Itaquaquecetuba - SP.

O pretendente: RÔMULO QUIRINO SIMÕES, solteiro, programador, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 23/01/1989, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José 
Carlos Simões e de Jerusa de Almeida Quirino Simões. A pretendente: SILVIA LOPES DOS 
SANTOS, solteira, analista fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/09/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Augusto dos Santos e de 
Dirce Lopes dos Santos.

O pretendente: RAILTON PEREIRA DE SOUZA, solteiro, ofi cial de eletrica, natural de 
Glória - BA, nascido em 20/07/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Raimundo Pereira de Souza e de Maria da Gloria Pereira Souza. A pretendente: RA-
FAELA ALVES XAVIER FIGUEREDO, solteira, auxiliar de atendimento, natural de Paulo 
Afonso - BA, nascida em 18/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Gildemar Vieira Figueredo e de Edineide Alves Xavier Figueredo.

O pretendente: SERGIO AUGUSTO GONÇALVES, divorciado, gerente de engenharia, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 14/02/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Fernando Augusto Gonçalves e de Beatriz Dias Gonçalves. A pretendente: 
CRISTINA DE SÁ RIBEIRO, divorciada, psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 
19/11/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilo Augusto Ribeiro e 
de Maria José de Sá Ribeiro.

O pretendente: DOUGLAS MARRA DA COSTA, solteiro, analista de sistemas, natural de 
Barretos - SP, nascido em 16/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Adilson Pereira da Costa e de Gilcinei Marra. A pretendente: PÂMELA TRINTIN DE 
ALMEIDA, solteira, analista de sistemas, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida 
em 26/04/1988, residente e domiciliada em Santo André (2º Subdistrito) - SP, fi lha de João 
Brito de Almeida e de Maria Lucia Trintin de Almeida. Obs.: Edital recebido do registro civil 
de Santo André - SP, 2º Subdistrito.

O pretendente: EDUARDO RUIZ, solteiro, administrador, natural de São Paulo - SP, nascido 
em 30/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ruiz Junior e de 
Magda Zottin Ruiz. A pretendente: CAMILA DE VISGUEIRO DUARTE, divorciada, adminis-
tradora, natural de São Paulo - SP, nascida em 05/08/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Barretos Duarte e de Euza Maria de Visgueiro Duarte.

O pretendente: DARIO GOHDA MERENDA, profi ssão: publicitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Dracena - SP, nascido aos: 02/04/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Adair Merenda e de Mitsuko Gohda Merenda. A pretendente: 
ROSALIA DA SILVA CAETANO, profi ssão: artesã, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Patos de Minas - MG, nascido aos: 05/03/1965, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Marcondes Velozo Caetano e de Ana Maria da Silva Caetano.

O pretendente: CARLOS EDUARDO VIEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/02/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvana Vieira. A pretendente: AVACI LEAL 
DOS SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: em Ferradas 
- Itabuna - BA, nascido aos: 11/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Soares Leal e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: FABIANO DE OLIVEIRA HOHMANN, profi ssão: administrador de empre-
sas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/02/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valter Hohmann e de Ana de 
Oliveira Hohmann. A pretendente: GABRIELA MALAVAZI, profi ssão: psicóloga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 17/09/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eleuterio Malavazi e de Silvana 
Perego Malavazi.

O pretendente: LEOMBERG DE SANTANA RAMOS COSTA, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Ipojuca - PE, nascido aos: 10/01/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rondonbergue Ramos Costa e 
de Lucicleide Maria de Santana. A pretendente: LETÍCIA FABIANA SIQUEIRA DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, nascido aos: 
29/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Joaquim da 
Silva e de Erica Fabiana de Siqueira.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/10/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar Gonçalves Lima e de Sidine Quaresma dos Santos Lima. 
A pretendente: TALITA DOS SANTOS ALVES VILELA, profi ssão: maquiadora, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 01/01/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Afonso Couto Vilela e de Rosemari dos 
Santos Alves.

O pretendente: ADRIANO LEITE RAMALHO, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 15/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Candoval Ramalho e de Francisca Jaco-
bino Leite Ramalho. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS REZENDE, profi ssão: 
assistente de gabinete, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, nascido aos: 
05/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Soares 
Rezende e de Maria do Rosario Vicente dos Santos.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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 Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDUARDO DE JESUS COSTA, profi ssão: analista suporte técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
18/06/1981, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de José 
Paulo Costa e de Zildinê Maria de Jesus Costa. A pretendente: VIVIANE APARECIDA 
TIBURCIO, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1987, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo - SP, fi lha de Hilário Tiburcio e de Luisa Caliari Tiburcio.

O pretendente: CARLOS FRANCISCO MILITÃO, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
05/01/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Renato Avanzi Militão 
e de Maria Pêdra Boffette Militão. A pretendente: ÂNGELA DAVID PINTO, profi ssão: 
auxiliar de gerência, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - 
SP, data-nascimento: 12/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Vladimir Pinto e de Maria de Fátima David Pinto.

O pretendente: ESMAEL DE FREITAS, profi ssão: operador de torno cnc, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jardim - CE, data-nascimento: 16/10/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Benedito de Freitas e de Marismar 
da Cruz. A pretendente: LUANA MARCELINO DE SOUZA, profi ssão: prensista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Curaça - BA, data-nascimento: 07/01/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Francisco de Souza e de Raimunda 
Marcelino da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR RAIMUNDO DUARTE ALVES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
21/07/1996, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pompeu de Matos 
Alves e de Neide Raimundo Duarte. A pretendente: ANDRESSA DE FATIMA DA SILVA, 
profi ssão: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga 
- SP, data-nascimento: 31/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Geraldo da Silva e de Eunice Machado.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO LUÍS BARBIERI BADAN, profi ssão: especialista de 
operação de va, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-
nascimento: 05/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Irineu 
Badan Filho e de Luciley Aparecida Barbieri Badan. A pretendente: KARLA REGINA 
DE QUEIROZ ROGEL, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco Rogel e de Sonia Regina de Queiroz.

O pretendente: LEANDRO NASCIMENTO DE ANDRADE, profi ssão: empacotador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
20/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Laercio de Andrade 
e de Maria Aparecida do Nascimento. A pretendente: LETÍCIA ANANIAS SPEDO, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, 
data-nascimento: 29/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Donizete Spedo e de Maria Aparecida Ananias Spedo.

O pretendente: SAMUEL CARLOS MARTINS, profi ssão: empreendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
30/10/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Martins e 
de Elisabeth Miguel Martins. A pretendente: KARINA MAGNOLO SANTILIO, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-
nascimento: 08/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Luis 
Santilio e de Rosana Magnolo Santilio.

O pretendente: CICERO PIRES DA SILVA, profi ssão: cromeador, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Buíque - PE, data-nascimento: 22/07/1952, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pereira Pires e de Pastoura Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA TEMÓTEO DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Caraíba - Campo Formoso - BA, data-nascimento: 
30/05/1959, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Felix de Souza e 
de Izabel da Silva Temóteo.

O pretendente: MARCO ANTONIO STOKNA, profi ssão: tecnico em informatica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
07/07/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Matheus 
Stokna e de Carmen Aparecida Stokna. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS 
PEIXOTO, profi ssão: analista de contas a pagar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 16/08/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Roberto Peixoto e de Celia Regina 
dos Santos Peixoto.

O pretendente: DANIEL DE AZEVEDO GUTIERREZ, profi ssão: analista de risco, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 15/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Gutierrez e de Arlete de 
Azevedo Gutierrez. A pretendente: KARINE APARECIDA FERREIRA, profi ssão: 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 30/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salvador 
José Ferreira e de Aparecida Silvana Siera Gonçalves Ferreira.

O pretendente: ILIARIO DE SOUZA LOPES, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Aquiraz - CE, data-nascimento: 11/04/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Inacio Lopes e de Maria José de Souza Lopes. A 
pretendente: LARISSA ELENIRA DA SILVA, profi ssão: técnica em veterinaria, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Flavia Lucia da Silva.

O pretendente: JOÃO AUGUSTO, profi ssão: propagandista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 30/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lidia Maria Augusto. A 
pretendente: FERNANDA ABIGAIL REZENDE, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 07/03/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Denerval dos Santos Rezende e 
de Idily Aparecida Rezende.

O pretendente: EDUARDO FRANCISCO CAPO, profi ssão: instalador de acessórios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
14/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rodolpho José João 
Capo e de Lourdes Corrêa Capo. A pretendente: CELIANI LOPES MACHADO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar 
- SP, data-nascimento: 02/03/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Machado e de Aliçone Lopes Machado.

O pretendente: ROBERTO SILVIO GONÇALVES, profi ssão: contabilista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/02/1966, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Gonçalves e de 
Sebastiana Maria Gonçalves. A pretendente: INALDA MONTEIRO DE ANDRADE, 
profi ssão: comerciária, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires - SP, data-
nascimento: 06/03/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Monteiro de Andrade e de Josefa Paulo de Andrade.

O pretendente: EDSON ONOFRE DA SILVA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
12/01/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Onofre da Silva e 
de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: EVELIN CRISTIANA DE SOUZA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em Itatiba - SP, data-nascimento: 
06/05/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Souza 
e de Dirce Rocha Moreno de Souza.

O pretendente: DOUGLAS AUGUSTO ANSELMO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Taquaritinga - SP, data-nascimento: 10/06/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Anselmo Júnior e de Katia 
Piccolo Anselmo. A pretendente: MARÍLIA APARECIDA DE CAMARGO MENDES, 
profi ssão: assistente de coordenação de p, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 22/03/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Passos Mendes e de Nelma Rodrigues de Camargo 
Mendes.

O pretendente: NEY STARNINI, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Santos - SP, data-nascimento: 10/01/1983, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Bruno Starnini e de Regina Lucia Ramos Starnini. A pretendente: ANAÍ DE 
SOUZA PIRATELO, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em Poá 
- SP, data-nascimento: 04/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Flavio Piratelo e de Irany Nogueira de Souza Piratelo.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA NICOLETI, profi ssão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Fernandópolis - SP, data-nascimento: 05/12/1946, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nicoleti e de Ermélinda Ferreira Nicoleti. 
A pretendente: IVONETE VIEIRA DE MELO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 13/03/1962, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Israel Vieira de Melo e de Severina Silva 
Melo.

O pretendente: LUIZ BARRETO ELIAS, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/11/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Florencio Elias e de Carolina Barreto 
Elias. A pretendente: ADRIANA CALENDA MORAIS, profi ssão: secretária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 05/11/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Nelson de Toledo Morais e de 
Zenaide Calenda Morais.

O pretendente: RODOLFO VINICIUS SERAPHIM, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valmir Seraphim e de Deise Meneghin 
Seraphim. A pretendente: TALITA FREITAS FERRARI, profi ssão: farmcêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 28/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Ferrari e de Lucimara de 
Camargo Freitas Ferrari.

O pretendente: LEONARDO ANTONIOLO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antoniolo e de Adelta Jardim Antoniolo. A 
pretendente: NANCI PROCOPIO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1969, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Procopio de Oliveira e de Maria 
Aparecida Alves de Oliveira.

O pretendente: FABIANO MONTANARI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 21/08/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Montanari e de Sebastiana de Mira 
Montanari. A pretendente: MICHELE DE MELO, profi ssão: web desing, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 20/03/1983, 
residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Antonio Vicente de Melo e de Maria 
Ernestina de Melo.

O pretendente: EDEMILSON VIEIRA COSTA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dorgival Alexandre Costa e de Maria 
Aparecida Vieira Costa. A pretendente: ANDREIA MIECO MARTINS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo André - SP, 
data-nascimento: 01/05/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Martins e de Julia Tieco Martins.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA MOURA, profi ssão: analista data center, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
18/01/1988, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Benedito 
Jose de Moura e de Maria Selma da Silva Moura. A pretendente: JESSICA ARAUJO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto 
da Mooca - SP, data-nascimento: 15/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Edmilson Barbosa de Oliveira e de Valeria de Araujo Oliveira.

O pretendente: FABIO GIANEZI SOARES, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vicente Soares e de Angela Antonia Gianezi Soares. 
A pretendente: ELIETE VIEIRA, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Brasilândia - SP, data-nascimento: 14/09/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Natalicio Jose Vieira e de Edite Belo dos 
Santos.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

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

“Ele bloqueia os raios ultravioletas, mas não basta. Algu-
mas pessoas podem fazer o seu uso de forma incorreta 
e desta forma, não alcançam a proteção adequada”, 

afi rma a dermatologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vas-
concelos, Márcia Grieco. 

Segundo a especialista, o protetor deve ser aplicado em quan-
tidade generosa, sendo uma colher de sobremesa para cada 
área do corpo e reaplicado a cada duas horas e sempre que sair 
do mar ou da piscina, mesmo para os resistentes à água. Já os 
protetores em spray são ideais, principalmente, para áreas com 
pelo, como couro cabeludo e pernas de homem, mas, se não forem 
bem aplicados podem deixar as áreas desprotegidas. Também é 
importante atentar ao horário de exposição ao sol, que deve ser 
até às 11h00 e após as 16h00 e 17h00. 

Protetor solar não faz milagre: use 
corretamente para proteger sua pele
Para aproveitar o verão, é preciso alguns cuidados com a pele. Afi nal, o protetor solar, usado de forma isolada, não faz milagre

Os produtos devem ser adequados ao tipo de pele. Para ado-
lescentes e adultos jovens que costumam ter pele oleosa, o mais 
indicado é o uso de protetor à base de gel, fl uidos ou oil free, que 
são menos gordurosos e não comedogênicos, que não bloqueiam 
os poros, evitam a produção de óleo na pele e a formação de acnes. 
Mulheres na menopausa podem usar em formato de creme, pois 
a pele é mais seca. Para quem tem melasma (manchas escuras na 
pele ocasionadas pela exposição solar) ou manchas por altera-
ções hormonais na gravidez ou uso de anticoncepcionais devem 
usar protetores com fator mais alto, e, se possível, também se 
proteger com chapéu, boné, óculos. 

De acordo com Marcia Grieco, o protetor solar com cor, usado 
como base para o rosto, protege mais do que os comuns, pois seu 
pigmento funciona como uma barreira contra os raios solares, além 
de esconder manchas e imperfeições da pele. Mas, não ache que, 
por isso, pode usar maquiagem na praia. “Nunca vá para a praia 
ou piscina com algum tipo de cosmético, seja batom ou perfume, 
pois pode causar uma reação alérgica”, explica a especialista. 

Para crianças de até seis anos, prefi ra fi ltros solares em cremes 
ou em loções com dióxido de titânio, que pode ser usado sem 
risco de toxicidade. “Também recomendo roupas com FPS 50, 
que protegem da radiação ultravioleta, sendo necessário apenas 
aplicar o protetor nas regiões expostas ao sol”, explica. Feitas 
de tecidos especiais quimicamente tratados com componentes 
fotoprotetores, as roupas são leves, não incomodam e podem 
ter alta durabilidade, conforme cuidados indicados por cada 
fabricante. 

“O mais importante para qualquer tipo de protetor solar é estar 
atento ao rótulo, checar se tem FPS acima de 30 e se possui selo 

de qualidade atestado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
pois signifi ca que foram testados e aprovados para o uso”, alerta 
a médica.

A especialista ainda afi rma que, após o banho, é importante 
passar hidratante ou óleo corporal à base de ureia e ceramidas, 
para que o bronzeado fi que com uma cor mais bonita e duradoura. 
Para queimaduras e vermelhidões, são indicados produtos pós-
sol, águas termais, cremes calmantes ou chá de camomila frio, 
que aliviam e refrescam a pele. Em casos mais graves, quando a 
pessoa sente muitas dores, calafrios, calor excessivo no local ou 
tem febre e formação de bolhas é preciso procurar um médico, 
pois é sinal de insolação e queimaduras mais profundas.

Fonte e mais informações: (www.hpev.com.br).

O protetor deve 
ser aplicado 
em quantidade 
generosa, sendo 
uma colher de 
sobremesa para 
cada área do corpo 
e reaplicado a cada 
duas horas.
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