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Livros em Revista

Caroline Leonardo – Sabrina Trizote – 

Tarla Prado – Victória Rodrigues – Schoba 
–  Um caso típico de reversão total de imagem. 
Partiu de “Doutor Vida” a monstro execrável! Um 

trabalho jornalístico investigativo emocionante. Com bastante 
profundidade, traz ao mundo, o bastidor de uma atuação co-
varde, de um médico que chocou o Brasil, pelas suas práticas 
hediondas, contra suas frágeis pacientes. Sem retoques, os 

casos são perfi lados, sem parcialidade. Oportuno.

Cicatrizes: Histórias de 
vítimas do ex-médico Roger 
Abdelmassih

Lilian Meyer Frazão e Karina Okajima 

Fukumitsu (Orgs) -  Summus – Este é o primeiro 
volume de quatro, que compõem a coleção “ Gestalt-
terapia: fundamentos e práticas”. Com titulo autoex-

plicativo, a obra  recebeu das mestres organizadoras, um trabalho 
esmerado, ao compilar refl exões de renomados profi ssionais, 
dessa prática que vem crescendo e recebendo adeptos, desde 
1951. Para estudantes e profi ssionais da área.

Gestalt-Terapia: Fundamentos 
epistemológicos e infl uências 
fi losófi cas

Andréia Roma – Christiane Sarate – 

Poliana Landin – Cyndia Laura Bressan 

(Orgs) - Leader – Professores, especialistas nessa 
área de transcendental importância, para diretores 
de empresas, em geral. Numa linguagem bastante 
amena, experientes profi ssionais, com muita efi ci-

ência, expõem seus talentos e situam o leitor, a cada página, 
num universo bem interessante. Voltado para gestores de R 
H, deverá ser lido por administradores. Útil.

Gestão de Pessoas: A nova fase 
dos recursos humanos

Pedro Maciel – Autografi a – Motivada por 
uma epidemia de origem desconhecida, a doença 
de Cronos, atarantou milhares de pessoas, com 
futuro totalmente incerto. Cientistas, trabalhavam 
incansavelmente para solucionar o mal. Suspeitava-
se de tudo e de todos. Em suma: o caos estava 
defi nitivamente instalado, levando a população à 

termo do titulo da obra! Inquietante!

Insanity: Memória

Assista ao canal Livros
em Revista, no youtube,
que traz entrevistas do 

mundo literário.

Com apresentação de
Ralph Peter.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: DIÓGENES COELHO JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Catalão - GO, no dia 02/07/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Diógenes Francisco Neto e de Maria de Fátima Coelho Neto. A preten-
dente: LETÍCIA CRUZ CERQUEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 01/04/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Wellington Fraga Cerqueira e de Maria de Lourdes Cruz Cerqueira.

O pretendente: MAURILIO BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Dores de Guanhães - MG, no dia 08/06/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Batista dos Santos e de 
Aurelina Pereira de Avelar. A pretendente: RITA DE CÁSSIA VASCONCELOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Acaraú - CE, 
no dia 02/03/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Maria de 
Vasconcelos e de Maria Domingo de Vasconcelos.

O pretendente: DAVID WANG, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
psicólogo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 08/10/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jackson Wang e de Izolete Albanez Wang. A 
pretendente: KARIM NAOMI WATANABE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 24/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adair Watanabe e de Akemi Watanabe.

A pretendente: FLÁVIA ELISIANE SILVA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão atendimento publicitário, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, 
no dia 18/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Nogueira do 
Nascimento e de Maria Zilda da Silva. A pretendente: ANA PAULA MATEUS SILVEIRA MELO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendimento, nascida em Sorocaba 
(Registrada no 2º Subdistrito) SP, no dia 06/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Paulo Silveira Melo Sobrinho e de Maria Helena Mateus Melo.

O pretendente: ADENIYI RIBEIRO SALAMI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sikiru Salami e de Ronilda Ribeiro Salami. A pretendente: LAU-
RA CATARINA DINIZ PACHECO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em Almenara - MG, no dia 16/12/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Miguel Pacheco Tavolara e de Salete Diniz Pacheco.

O pretendente: ANTONIO MACHADO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão cozinheiro, nascido em Salvador - BA, no dia 21/04/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Machado de Souza e de Olga Xavier de Assis. A pretendente: 
GÊNICE SILVA MACHADO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão cozi-
nheira, nascida em Muritiba - BA, no dia 28/03/1960, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Laurindo de Oliveira Machado e de Judite Maria da Silva Machado.

O pretendente: HUGO RIBEIRO RAMADAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/12/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amir Abdo Elhe Ramadan e de Valéria Sardinha 
Ribeiro Ramadan. A pretendente: ALICE ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Mococa - SP, no dia 
14/10/1990, residente e domiciliada na Mooca - SP, fi lha de José de Souza e Silva Filho 
e de Maria Stella Roxo Nobre de Souza e Silva.

O pretendente: NELSON XIMENES JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em Jacarezinho - PR, no dia 18/05/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Ximenes e de Odete Nassar Ximenes. A pretendente: 
DULCIVÂNIA NOIA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em Ibirajuba - PE, no dia 16/04/1985, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ananias Noia de Araujo e de Doralice Silva de Araujo.

O pretendente: ARTUR CASTELO BRANCO MEDEIROS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 06/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Bianor Ber-
nardes Medeiros e de Maria das Neves Catelo Branco Medeiros. A pretendente: 
ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Monte Santo de Minas - MG, no dia 23/03/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vitor Amancio da Silva e de 
Maria Bonfim Silva.

O pretendente: GURPREET SINGH, nacionalidade indiana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Bareilly, Uttar Pradesch, Índia, no dia 20/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gurnam Singh e de Sukhavindra Kaur. A pre-
tendente: NATÁLIA LENICE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão segurança, nascida em Nova Iguaçu - RJ, no dia 01/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Suely Maria de Souza.

O pretendente: FABIO PERAZZO TERERAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ari Tereran e de Maria Cristina Pera-
zzo Tereran. A pretendente: LAÍS DA COSTA AGUIAR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta/urbanista, nascida em Santos - SP, no dia 20/01/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton Aguiar Neto e de Laira Rita 
da Costa Aguiar.

O pretendente: HEITOR MOTA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão médico, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 06/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Celso de Barcelos Gonçalves 
e de Maria Elizabeth Mota Gonçalves. A pretendente: TATIANA FERNANDEZ RO-
DRIGUES DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
médica, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 16/06/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de João Rodrigues de Araujo e de Maria Aurora Nogueira 
Fernandez de Araujo.

O pretendente: MIQUEIAS GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário público municipal, nascido em Abreu e Lima - PE, no 
dia 30/08/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Inacio dos 
Santos e de Maria Gomes dos Santos. A pretendente: SILVIA REGINA MARCELLO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Itu-
peva - SP, no dia 02/08/1978, residente e domiciliada em Jundiaí - SP, fi lha de Aparecido 
Marcello e de Mercedes Ambrósio Marcello.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de viagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/12/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João de Oliveira e de Maria Apparecida 
de Oliveira. O convivente: RUBENS DE OLIVEIRA KIKUCHI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em Osasco - SP, no 
dia 24/09/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario Kikuchi e de 
Maria de Oliveira Kikuchi. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável 
em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: DAN CHERMANN CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
13/07/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Alijo Gonçalves 
Corrêa Junior e de Débora Chermann Corrêa. A convivente: FLÁVIA MANGE COL-
LET E SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão consultora 
de moda, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jose Collet e Silva Filho e de Mônica Mange Collet e 
Silva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro.

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: ROBERT RAINER BRUNSCH, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Alemanha, no dia 27 de julho de 1965, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Rudolf Brunsch e de Anna Maria Ammer. A pretendente: CORA HALINA 
DIAS PONTES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São José dos Campos 
(Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 09 de março de 1988, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Gessé Dias de Pontes e de Hilva Francisca Paulina.

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 22 de maio de 1982, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Carmen Dolores dos Reis Costa. A pretendente: 
MARIA CLAUDIANA ESTEVAM, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Pereiro - CE, no dia 19 de setembro de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Filho e de Maria Bezerra Martins.

O pretendente: VINÍCIUS GIOVANNI BASSI, estado civil solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de fevereiro de 1988, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Donizetti Bassi e de Cleonice João de 
Andrade Bassi. A pretendente: FLAVIA MASSETO NASTARI, estado civil solteira, profi ssão 
bailarina, nascida em São Paulo - SP, no dia 03 de março de 1986, residente e domiciliada 
em Jundiaí - SP, fi lha de Domingos Nastari Netto e de Maria de Fátima Aparecida Masseto 
Nastari. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço do 2º Subdistrito de Jundiaí, SP.

O pretendente: JOSE RICARDO FARIAS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04 de outubro de 1973, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Rivaldo Gonçalves de Lima e de Judite de Farias Lima. 
A pretendente: MARIA CLEUSA ALVES NUNES, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida em Urandi - BA, no dia 02 de maio de 1973, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Silvino Nunes da Cruz e de Maria Alves de Jesus.

O pretendente: ANDRE SHIOTSUKA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 12 de junho de 
1985, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Shigueru 
Shiotsuka e de Sueli Suemi Shiotsuka. A pretendente: CAROLINA KAORI UEHARA, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo (Registrada em Bela 
Vista) SP, no dia 31 de julho de 1989, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lha de Paulo Mitsunori Uehara e de Regina Moromizato Uehara.

O pretendente: NICOLAS SARKIS HAZOR JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 27 de 
abril de 1961, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Nicolas Sarkis 
Azar e de Ibtihage Kanaan. A pretendente: MARIANA ALVES CAVALCANTE, estado 
civil solteira, profi ssão microempresária, nascida em Cuibá (Registrada em Coxipó da 
Ponte) MT, no dia 08 de maio de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lha de Luiz Mauri Cavalcante e de Maria do Socorro Alves de Lima.

O pretendente: SERGIO LUIZ GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São João de Meriti - RJ, no dia 23 de julho de 1948, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Clemente Guimarães e de 
Maria Nazareth Gonçalves Guimarães. A pretendente: CAMILA CALISTO DE AMORIM, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Osasco (Registrada no 1º Registro) 
SP, no dia 11 de novembro de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Ilma Calisto de Amorim.

O pretendente: THIAGO GONÇALVES DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 27 de 
fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de 
Clovis Roberto de Farias e de Sandra Regina Gonçalves Pinto de Farias. A pretendente: 
FERNANDA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em 
São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 25 de dezembro de 1982, residente e 
domiciliada na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo José dos Santos e de 
Lucia Aparecida das Graças Silva Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: HUGO LEONARDO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 21 de novembro 
de 1987, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo 
Gusmão da Cruz e de Maria Aparecida de Almeida da Cruz. A convivente: JESSICA 
GEREMIAS PAIVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo 
(Registrda em Itaquera) SP, no dia 15 de março de 1991, residente e domiciliada na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Candido Paiva e de Maria Cristina Geremias 
Paiva. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, I, III e IV do Código Civil 
Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O pretendente: RODRIGO MARQUESIN PEREIRA PINTO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 19/08/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cesar Augusto Pereira Pinto e 
de Lucia Helena Marquesin Pinto. A pretendente: MARIANE GOMES CORNACHINI, 
profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - 
SP, data-nascimento: 14/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Ricardo Cornachini e de Marisa Gomes Cornachini. 

O pretendente: TULLIO RUIZ DE ROSSI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Tullio de Rossi Filho e de Nanci Ruiz de Rossi. A pretendente: 
TAMIRIS MAIA MOURA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Marcio Moura e de Vanilda Ozete Maia Moura. 

O pretendente: CLAYTON PEIXOTO GANDRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Peixoto Gandra e de Edir Raimunda Gandra. A pretendente: 
ALINE DE ALMEIDA BRAZ, profi ssão: professora de inglês, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 11/03/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Lourival de Almeida Braz e de Angelita Ferreira Braz. 

O pretendente: DAVID WILLIAM DE ANGELO, profi ssão: operador de máquina A, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
15/04/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de 
Angelo e de Meire Ferreira da Silva. A pretendente: JULIANA KISNER MORABITO, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul - SP, data-nascimento: 12/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Gilberto Morabito e de Helena Kisner Morabito. 

O pretendente: ALEX MIRANDA MORAIS, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Padre Paraiso - MG, data-nascimento: 23/03/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pereira Morais e de Marilda Pereira 
Miranda Morais. A pretendente: QUECIA GOMES MARTINS, profi ssão: agente 
comunitária de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paulista - PE, data-
nascimento: 03/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Avelino 
Pereira Martins e de Maria Gomes Martins. 

O pretendente: DENIS JUN YONEYAMA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/12/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Takeshi Yoneyama e de Celia Etsuko Yoneyama. 
A pretendente: VIVIANE ELIZABETE DA SILVA, profi ssão: assistente fi scal pleno, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Araraquara - SP, data-nascimento: 08/07/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vaz da Silva e de Iraci Benfatti da Silva. 

O pretendente: MAURO MARINO JÚNIOR, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 04/07/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mauro Marino e de Eliana Tchordach Marino. A 
pretendente: MARIANA CAIRIAC BISPO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jairo Donizete Ribeiro Bispo e de Ana Maria Cairiac Bispo. 

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: CARLOS EDUARDO RICETTI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 15/07/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ercilio Carlos Ricetti e de Márcia Aparecida 
Teixeira Ricetti. A pretendente: PRISCILA DA SILVA RAMOS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
14/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Uilson Leonel Ramos e 
de Josefa Alves da Silva Ramos. 

O pretendente: DANIELA STANCO PIVA, profi ssão: escriturária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 10/03/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Vitorio Piva e de Irene Stanco 
Piva. A pretendente: ROSELI MARQUES PADILHA LOPES, profi ssão: técnica em 
enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-
nascimento: 28/02/1964, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wlandomil 
Marques Padilha e de Maria Aparecida Padilha. 

O pretendente: MARCO AURELIO MARQUES, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 06/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Angelo Marques e de Cristina de Mello Chagas 
Marques. A pretendente: GIULIANNA REYEZ MURANO, profi ssão: contabilista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/02/1986, residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Mario Murano e de Roseli Reyez Murano. 

O pretendente: REGINALDO RIBEIRO PERUCINI, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP -, data-nascimento: 16/12/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giovani dos Reis Perucini e de Célia Maria Ribeiro 
Perucini. A pretendente: RAIANE APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Pouso Alto - MG, data-nascimento: 20/05/1997, residente e domiciliada 
em Dom Viçoso, fi lha de Pedro Luiz dos Santos e de Reginalda Aparecida da Silva Santos.

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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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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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

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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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 
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Com a chegada da páscoa, procura de ovos de chocolate aumenta 

em lojas e supermercados. Vendas devem crescer 1,3%.

A estimativa é da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-

mo (CNC). Este pode ser o maior 
aumento real de faturamento para 
o período desde 2014, quando o 
volume de vendas cresceu 2,6%.

Já a geração de vagas será menor 
em relação ao ano passado. A ex-
pectativa é que sejam gerados 10,7 
mil postos de emprego, sendo que, 
no ano passado, foram 11,3 mil. Os 
supermercados responderão por 
60% das vagas geradas e pagarão 
um salário médio de admissão de R$ 
1.170. Segundo a CNC, o aumento 
nas vendas tem relação direta com 
a queda nos preços, pois a variação 
média da cesta composta por bens 
e serviços mais demandados nesta 
data (4,6%) foi a menor desde o 
mesmo período de 2008.

“Além do longo período de que-

Vendas na Páscoa devem 
crescer 1,3%, estima CNC
A Páscoa deverá movimentar R$ 2,1 bilhões no país, um crescimento de 1,3% em volume de vendas – 
já descontada a infl ação –, na comparação com 2016

houve um recuo de 17,4% do dólar 
frente ao real, comportamento 
inédito para os últimos sete anos”, 
explica Fabio Bentes, economista 
da CNC. Somente o chocolate so-
freu aumento expressivo, segundo 
o estudo, que teve alta de 14,6% 
por conta da alteração da fórmula 
de cálculo do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). 

Os preços dos demais produtos 
registraram desaceleração ou 
queda em relação à páscoa de 
2016, destacando-se passagens 
aéreas (-1,3%) e combustíveis 
(-0,8%). Ainda segundo a CNC, 
a absorção de mão de obra deve 
ser praticamente nula, seguindo 
o ritmo dos últimos três anos. O 
baixo aumento das vendas e a im-
provável reversão das condições 
de consumo no curto prazo são os 
principais fatores (ABr).

da da demanda, o comportamento 
da taxa de câmbio tem contribuído 
para o menor ritmo de reajuste de 

preços desses produtos. Durante o 
período de formação dos estoques 
do varejo para a páscoa, também 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: BERTRAND CLAUDE ANDRE DUMOULIN, profi ssão: controlador de 
gestão, estado civil: solteiro, naturalidade: Saint-Étienne - França, data-nascimento: 
23/12/1986, residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Gil Andre 
Marie Dumoulin e de Nadine Gabrielle Vinieux. A pretendente: KARIN CRISTINA DA 
SILVA, profi ssão: personal trainer, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/12/1979, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, 
fi lha de Adão Batista da Silva e de Elisabeth da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE MACHADO DE SÁ, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1973, residente e domiciliado no Suma-
rezinho, São Paulo - SP, fi lho de Nilberto Rene Amaral de Sá e de Marlene Stella Machado de 
Sá. A pretendente: JULIANA PINTO ZARONI, profi ssão: psicanalista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 04/10/1982, residente e domiciliada no 
Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Barros Zaroni e de Ana Maria Pinto Zaroni.


