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O pretendente: RAFAEL LEITE CORDEIRO, profi ssão: assistente de compras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 28/07/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Barbosa Cordeiro e de Rosana 
de Almeida Leite. A pretendente: KARINA CRISTINA BERNARDES, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 15/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Aparecida Bernardes.

O pretendente: JAMIL LUIS FELIZARDO MOURAD, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 31/01/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mohamed Ali Mourad e de Vera Lucia Felizardo. 
A pretendente: ELEONARA SANTOS ROCHA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Candiba - BA, nascido aos: 01/05/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Osvaldino Messias Rocha e de Leonor Lima Santos Rocha.

O pretendente: WAGNER AUGUSTO DE SOUSA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Euripedes de Sousa e de Beatriz Salete de Sousa. A 
pretendente: ANA ALBERTA CANTEIRO, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Ponta Porã - MS, nascido aos: 15/11/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Dionizio Canteiro e de Elza Ramos Canteiro.

O pretendente: ALIANDER FILGUEIRAS DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jaru - RO, nascido aos: 23/05/1987, residente e domiciliado, 
fi lho de Aparecido Modesto da Silva e de Leia Filgueiras da Silva. A pretendente: DÉBORA 
TOGNETTI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 15/10/1989, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de João Tognetti e de Elizabeth Rosa da Silva Tognetti.

O pretendente: EDUARDO SILVA MENESES, profi ssão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/11/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joseneide Silva Meneses. A pretendente: RENILZA DA 
SILVA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Buritirama - BA, nascido aos: 15/03/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Eraldo Marques dos Santos e de Silvina da Silva dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE LUIZ INACIO, profi ssão: vidraceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 18/05/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo José Inacio e de Maria Lucia da Silva. 
A pretendente: JACQUELINE BARROS PINHEIRO LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/04/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Geova Pinheiro Lima e de Edna Barros de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DA CUNHA JUNIOR, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido 
aos: 11/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Mauricio 
da Cunha e de Maria Aparecida Rodrigues da Cunha. A pretendente: ARIANA CARO-
LINA DE MELO EULALIO, profi ssão: operadora de telemarkentg, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 13/05/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Eulalio e de Aurea Elias de Melo Eulalio.

O pretendente: ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarujá - SP, nascido aos: 11/12/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ednaldo Silva Santos e de Raimunda Araújo de Sousa. A 
pretendente: RAIANA LOPES DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente de farmácia, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/01/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Moacir Rodrigues de Oliveira e de Irma Nunes Lopes.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Mombaça - CE, nascido aos: 13/06/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Fereira da Silva e de Maria Socorro 
Sandes da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE DE SOUSA NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza - CE, nascido aos: 15/05/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geová Pinheiro do Nascimento e 
de Antonia Erivânia de Sousa Nascimento.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ribeirão Pires - SP, nascido aos: 23/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ferreira dos Santos e de 
Aparecida Pereira dos Santos. A pretendente: HELOÍSA ALESSIO DE AGUIAR, profi ssão: 
fotógrafa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 29/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Virgilio Alexandre Nunes de Aguiar 
e de Edna Maria Alessio Aguiar.

O pretendente: ALEXANDRE SANDOR DE CASTRO COSTA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 07/01/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sabino Rodrigues Costa e de Ma-
ria de Fatima Sandor de Castro Costa. A pretendente: JULIANA TSIZURU MIASHIRO, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
nascido aos: 26/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo 
Iassunobu Miashiro e de Tsuneko Higa Miashiro.

O pretendente: CAIO SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 
09/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio Rodri-
gues de Oliveira e de Eunice Nogueira da Silva Oliveira. A pretendente: GRACE KELLY 
MORAES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, nascido aos: 05/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Dirceu Moraes e de Cláudia Aparecida Pedroso Moraes.

O pretendente: RENATO FABIANO DE OLIVEIRA, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 11/11/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ecio Florentino de Oliveira e de Kathia Fabiano de Oliveira. 
A pretendente: ELIANA DE SOUZA CARDOSO, profi ssão: neuropsicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Nilton Cardoso e de Miriam de Souza Cardoso.

O pretendente: JOÃO AILTON BEZERRA ALVES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Araripina - PE, nascido aos: 25/02/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Valdimiro Alves dos Santos e de Maria Bezerra de Oliveira. A 
pretendente: RITA DE CASSIA BENEDITO, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/02/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Rute Benedito.

O pretendente: JONES OSAMU IVAHARA, profi ssão: gerente de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 12/08/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isamu Ivahara e de Edna Yukiko Matsuda 
Ivahara. A pretendente: CINTIA AKEMI KOHARI, profi ssão: coordenadora de controla-
doria, estado civil: solteira, naturalidade: em Dourado - MS, nascido aos: 20/04/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Hiroyuki Kohari e de Clara 
Chizue Kohari.

O pretendente: ALTMAR ALVES MARTINS, profi ssão: médico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Lorena - SP, nascido aos: 26/03/1958, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Altino Bazilio Martins e de Maria Apparecida Alves Martins. 
A pretendente: JUSSARA PEREIRA DE LIMA, profi ssão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, nascido aos: 14/05/1971, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luciano Gualberto de Lima e de Deise 
Pereira de Lima.

O pretendente: PAULO CESAR NOGUEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Jundiaí - SP, nascido aos: 24/07/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrio - SP, fi lho de Carlos Casemiro Nogueira e de Maria Dolores Vincoletto Nogueira. 
A pretendente: LEONI PEREIRA ALVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 29/07/1966, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Laerte Lazaro Alves e de Cleonice Pereira Alves.

O pretendente: FABRÍCIO MENDES SERRÃO CAPUTO, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 13/06/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Giovanni Caputo e de Marise Mendes Serrão Caputo. 
A pretendente: RENATA OROCINI MAZZUCA, profi ssão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 20/06/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Mazzuca e de Zilda Maria 
Orocini Mazzuca.

O pretendente: MÁSPOLE MARTINS FILHO, profi ssão: agricultor rural, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ouro Verde de Minas - MG, nascido aos: 30/08/1986, residente 
e domiciliado Comarca de Téofi lo Otoni, fi lho de Maspole Martins Costa e de Luzmarina 
Rodrigues Xavier Martins. A pretendente: MARIA PAULA NEVES ALVES, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 11/01/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ernesto Rodrigues Alves e de 
Dinete Souza Neves Alves.

O pretendente: FÁBIO DE FREITAS FARIA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 22/05/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gentil Faria e de Maria José de Freitas Faria. A pretendente: 
DANIELA YURI TIBA, profi ssão: analista de marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 10/07/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Toshiyuki Tiba e de Sueli Erica Tiba.

O pretendente: MARCELO MENDONÇA MARCHI, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 01/02/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Carmo Marchi Filho e de 
Maria Cecilia Almeida Mendonça Marchi. A pretendente: MARCELA SAMANTHA 
ZANOTTI DA SILVA DIAS, profissão: representante comercial, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 05/12/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Celso da Silva Dias e de 
Edelcira Zanotti Dias.

O pretendente: RICHARD LULA LUBLANSKI, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/06/1952, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mieczyslaw Lula Lublanski e de Czeslawa Mirowicz. A pre-
tendente: MARLENE DE CASTRO RODRIGUES FILHA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/08/1956, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ostange de Castro Rodrigues e de Marlene 
de Castro Rodrigues.

O pretendente: MARCELO ANTONIO SUDARIO, profi ssão: funcionário público de 
educaçã, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 
02/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Sudario Filho 
e de Maria do Carmo Fachini Sudario. A pretendente: RAQUEL MARIA DE ABREU, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: desta Capital - SP, nascido 
aos: 13/07/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nazareno de 
Abreu e de Sonia Maria de Abreu.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MOREIRA SANTOS, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Luis - MA, nascido aos: 01/01/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Nascimento Santos e de Maria do 
Livramento Moreira Santos. A pretendente: BEATRIZ CÁSSIA DE OLIVEIRA PEDROTTI, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
01/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudinei Pedrotti 
Júnior e de Rita de Cássia Oliveira Pedrotti.

O pretendente: GERSON DOS REIS, profi ssão: estalador de som automotivo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 14/04/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio dos Reis e de Rita Filomena 
de Campos dos Reis. A pretendente: SABRINA VIVIANE ABREU PEREIRA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, nascido aos: 21/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Adilson Antonio Pereira e de Valquiria de Abreu Teixeira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE SOUZA GIANNETTI, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/12/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Giannetti e de Maria Angelica de 
Souza Giannetti. A pretendente: NATHÁLIA COSTA DA SILVA, profi ssão: coordenadora 
de monitores, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cachoeirinha - SP, nascido 
aos: 18/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de New Armstrong 
Costa da Silva e de Aritana Costa da Silva.
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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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: ADALBERTO CARLOS SOUZA, solteiro, recepcionista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 09/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Maria de Lourdes Souza. O pretendente: EDISON BENE, solteiro, aposentado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 11/11/1955, residente e domiciliado na Vila Prudente, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Bene e de Delta Fernandes Bene.

O pretendente: HELDER PERO REZEI, solteiro, desenvolvedor de software, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Sergio Pimentel Rezei e de Aparecida Fatima Nascimento Rezei. A pretendente: MICHELLY 
WAQUIL DA SILVA, solteira, supervisora fi nanceira, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio da 
Silva e de Luci Mary Umbelina da Fonseca da Silva.

O pretendente: RODRIGO JÚLIO DAVID SILVA, solteiro, autônomo, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 07/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Carlos Lopes da Silva e de Marcia Aguiar David. A pretendente: ANDRESSA 
APARECIDA BISPO VIEIRA, solteira, gerente de loja, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 01/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco da Silva 
Vieira e de Maria Leticia Bispo Vieira.

O pretendente: DIEGO ANDÓ DE FREITAS, solteiro, publicitário, natural de Jundiaí - SP, 
nascido em 13/12/1984, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, fi lho de 
Marcos Antonio Lopes de Freitas e de Margarete Andó de Freitas. A pretendente: KARINA 
AÇAKURA, solteira, funcionária pública federal, natural de São Paulo - SP, nascida em 
12/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo Eiti Açakura 
e de Maria Conceição Açakura.

O pretendente: FÁBIO LUÍS ZANQUETTA, solteiro, engenheiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 02/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Si-
nezio Zanquetta e de Cecilia Lourdes Zanquetta. A pretendente: VANESSA CAMUNHAS 
PIRES, solteira, publicitária, natural de Jundiaí - SP, nascida em 02/02/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ariovaldo Pavan Pires e de Sonia Aparecida 
Camunhas Pires.

O pretendente: MARCELO PONCIANO DA SILVA, solteiro, professor, natural de Santo 
André - SP, nascido em 14/07/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Elias Ponciano da Silva e de Cesarina Paz Cidrão. A pretendente: SHEILA MARQUES 
MARRINHAS, divorciada, funcionária pública, natural de São Bernardo do Campo - SP, 
nascida em 27/06/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Marques 
Marrinhas e de Maria de Fátima Marrinhas.

O pretendente: DIOGO GIMENEZ FABRICIO, divorciado, empresário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 02/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aluisio 
Carlos Fabricio Junior e de Helena Gimenez Fabricio. A pretendente: PIETRA GRASEL, 
divorciada, administradora, natural de Itapiranga - SC, nascida em 07/12/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Auri Grasel e de Marlene Teresinha Grasel.

O pretendente: ABIODUN OLUSEYI ABIDOYE, solteiro, autônomo, natural da Nigéria, 
nascido em 20/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jacob 
Abidoye e de Rachel M. Abidoye. A pretendente: ROSECLAIR LAUREANO, solteira, aux. 
de departamento pessoal, natural de São Paulo - SP, nascida em 01/08/1969, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mauro Laureano e de Ruth da Silva Laureano.

O pretendente: PHELIPPE DA SILVA OLIVEIRA, solteiro, analista de sinistro saúde, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 27/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Levy Carmo de Oliveira e de Valdeni da Silva Oliveira. A pretendente: MICHELY 
SILVA RIBEIRO, solteira, caixa, natural de São Paulo - SP, nascida em 12/03/1987, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Willian Aparecido Ribeiro e de Maria 
Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: TEDDY DEL VACCHIO, solteiro, gerente de vendas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 02/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Biagio Geraldo Del Vacchio e de Christiane Heldke Ceringas Del Vacchio. A pretendente: 
PRISCILA PALMAS PORTES, solteira, engenheira eletricista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 06/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Portes 
e de Neide Palma Portes.

O pretendente: FILIPE JOSÉ PINHEIRO, solteiro, vendedor, natural de Joinville - SC, nascido 
em 29/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Davi Pinheiro 
e de Raquel Regina Bento Pinheiro. A pretendente: JÚLIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, solteira, 
administrativo, natural de Arujá - SP, nascida em 10/09/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Edilson Ribeiro e de Margarete de Oliveira Ribeiro.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: RAFAEL MELERO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elias Lopes e de Marcia Cristina Melero Lopes. A pretendente: 
PATRICIA AKEMI VIEIRA IEDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Pariquera-Açu - SP, no dia 08/02/1995, residente e domiciliada em Pariquera-Açu - SP, 
fi lha de Yukishiko Ieda e de Élen de Cássia Brisola Vieira Ieda. Obs.: Edital recebido do 
cartório de Pariquera-Açu - SP.

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

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

O projeto mantém a co-
brança da taxa como fa-
cultativa, disciplinando 

o seu rateio entre os emprega-
dos do estabelecimento. Como 
a matéria já havia sido aprovada 
no Senado vai agora à sanção 
presidencial.

O projeto considera gorjeta 
como o valor pago espontane-
amente pelo cliente ao empre-
gado, como também o valor 
cobrado pela empresa, como 
serviço ou adicional, a qualquer 
título, e destinado à distribui-
ção aos empregados. O texto 
determina que a gorjeta não 
constitui receita própria dos 
empregadores e deve ser desti-
nada aos trabalhadores. Sendo 
os critérios de “custeio e de 
rateio defi nidos em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho”. 
No caso da inexistência de con-
venção ou acordo, os critérios 
serão defi nidos em assembleia 
geral dos trabalhadores.

O projeto estabelece ainda 
que as empresas que cobra-
rem a gorjeta poderão usar, 
também mediante acordo ou 
convenção coletiva, determi-
nado percentual para custear 

Gorjeta não constitui receita própria dos empregadores e deve 

ser destinada aos trabalhadores. Foto: AE

Câmara aprovou o projeto 
que regulamenta a gorjeta

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (21) um projeto regulamentando a cobrança da 
gorjeta, valor pago por clientes a garçons, camareiros e outros profi ssionais em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares

jetas referente aos últimos 12 
meses. Cessada pela empresa a 
cobrança da gorjeta, desde que 
cobrada por mais de 12 meses, 
“essa se incorporará ao salário 
do empregado, tendo como 
base a média dos últimos 12 
meses, salvo o estabelecido em 
convenção ou acordo coletivo 
de trabalho”.

Para empresas com mais de 
60 funcionários, será eleita em 
assembleia uma comissão de 
empregados, mediante previ-
são em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, para 
acompanhamento e fi scalização 
da regularidade da cobrança e 
distribuição da gorjeta. 

Caso haja o descumprimento 
por parte do empregador do 
cumprimento da legislação, a 
empresa pagará ao trabalhador 
prejudicado, a título de multa, 
“o valor correspondente a 1/30 
da média da gorjeta por dia de 
atraso, limitada ao piso da cate-
goria, assegurados em qualquer 
hipótese o contraditório e a 
ampla defesa”, podendo a limi-
tação ao piso da categoria ser 
triplicada caso o empregador 
seja reincidente (ABr).

encargos sociais, previdenciá-
rios e trabalhistas. No caso das 
empresas inscritas no regime de 
tributação federal diferenciado, 
o chamado Simples, é facultada 
a retenção de até 20% da arre-
cadação.

No caso das empresas não 
inscritas em regime de tribu-
tação federal diferenciado, o 
percentual pode chegar a até 
33%. Esse percentual deverá 
ser utilizado “para custear os 
encargos sociais, previdenciá-
rios e trabalhistas derivados da 

sua integração à remuneração 
dos empregados” Nos dois ca-
sos, o restante será revertido 
integralmente em favor do 
trabalhador.

De acordo com o projeto “o 
empregador será obrigado a 
anotar na Carteira de Traba-
lho e Previdência Social e no 
contracheque de seus empre-
gados o salário contratual fi xo 
e o percentual percebido a 
título de gorjeta”, devendo as 
empresas anotar o salário fi xo 
e a média dos valores das gor-

A cerimônia de premiação do 
Oscar acontece neste domingo 
(26) em Los Angeles e está reple-
ta de curiosidades que marcaram 
as produções e os elencos dos 
fi lmes indicados. Confi ra abaixo 
as principais:

Recorde - O Oscar tem o fi lme 
do cineasta norte-americano 
Damien Chanzelle, “La La Land: 
Cantando estações”, como grande 
favorito. O musical igualou o re-
corde de “Titanic” (1997) e “A 
Malvada” (1951) e concorrerá em 
14 categorias, incluindo melhor 
fi lme, melhor direção, melhor 
atriz, melhor ator, melhor edição, 
melhor roteiro original e melhor 
canção original.

La La Land - O ator Ryan Gos-
ling, que dá vida ao pianista de 
jazz Sebastian, fez aulas de piano 
por três meses, duas horas por 
dia, cinco dias por semana, para 
interpretar todas as músicas que 
ele toca no fi lme.

Diversidade - Bradford Young 
conquistou a primeira indicação 
de um negro na categoria de mel-
hor fotografi a” por “A Chegada” e 
Joi McMillon é a primeira mulher 
negra a ser indicada em melhor 
edição por “Moonlight”.

Meryl Streep - A atriz norte-
americana recebeu sua vigésima 
indicação ao prêmio máximo 
do Cinema e concorre como 
melhor atriz por sua atuação em 
“Florence”. Ao longo de sua car-
reira, Streep já conquistou três 
estatuetas.

Mel Gibson - O ator e diretor 
venceu a categoria de melhor 
diretor em 1996 pelo fi lme “Co-
ração Valente”, e, após 20 anos, 
Mel foi indicado novamente na 

mesma categoria pelo seu mais 
recente filme, “Até o ùltimo 
Homem”.

Streaming - A Amazon, grande 
concorrente da Netfl ix, entrou na 
disputa como o fi lme “Manchester 
à Beira-Mar” e garantiu seis indi-
cações ao Oscar, incluindo melhor 
fi lme e melhor ator. Já a Netfl ix 
tem sua quarta indicação seguida 
na categoria de melhor documen-
tário. Neste ano, “13ª Emenda”, 
da diretora Ava DuVernay, está 
concorrendo ao prêmio.

Blockbusters - Apesar de ter 
sido lembrado nas premiações 
dos sindicatos, o fi lme de super-
herói “Deadpool” não recebeu 
nenhuma indicação ao Oscar. 
No entanto, com os maquiadores 
italianos Alessandro Bertolazzi e 
Giorgio Gregoriani, o “Esquadrão 
Suicida emplacou uma indicação 
em melhor maquiagem e fi gurino 
e o “Doutor Estranho concorre 
a estatueta de melhor efeitos 
visuais.

Estreantes - Oito dos 20 atores 
indicados são estreantes na 
premiação, entre eles Isabelle 
Huppert, Andrew Garfi eld, Lucas 
Hedges, Mahershala Ali, Dev 
Patel, Naomie Harris e Casey 
Affl eck.

Itália - Este é o primeiro ano que 
um fi lme em italiano é indicado ao 
Oscar de melhor documentário. 
A produção “Fogo no Mar”, de 
Gianfranco Rosi, está entre os 
indicados. O longa fala sobre 
a crise migratória que atinge a 
Europa, sob o ponto de vista dos 
moradores da ilha de Lampedusa, 
uma das principais portas de en-
trada para solicitantes e refúgio 
no continente (ANSA).

Confi ra as principais 
curiosidades do Oscar 2017


