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Na realidade, são duas 

PÁSCOAS: a judaica 

e a cristã. Embora 

mantendo cada uma 

sua peculiaridade, 

acham-se intimamente 

interligadas

O termo que a designa 
entre os judeus é “PES-

SACH”, palavra que 
signifi ca “passagem”, e que re-
memora a cerimônia instituída 
no Egito, na véspera da saída 
do povo hebreu rumo à Terra 
Prometida. Representa, por 
um lado, a passagem da escra-
vidão – que sofriam na terra dos 
faraós – para a liberdade. Por 
outro, lembra a passagem do 
anjo do Senhor que, em cum-
primento à última praga, traria 
a morte a todos os primogêni-
tos, menos àqueles cujas casas 
estivessem com suas portas 
marcadas por um sinal muito 
especial. Numa terceira acep-
ção, pode simbolizar também 
a milagrosa passagem a seco 
pelo leito do mar Vermelho. 
O livro de Êxodo – o segundo 
na sequência bíblica – narra, 
no capítulo 12, o evento com 
detalhes, muitos dos quais bem 
conhecidos nossos. A começar 
pelo sinal já referido: o sangue 
de um cordeiro sem mácula, 
que seria sacrifi cado para as-
sinalar e salvar aquela casa. O 
versículo 14 determina: “Este 

dia vos será por memória, 

e celebrá-lo-eis por festa ao 

Senhor; nas vossas gerações 

o celebrareis por estatuto 

perpétuo. ”

O termo páscoa chegou até 
nós através do latim PASCHA, 
vindo do grego PASKHA. Para 
o mundo cristão, traz igual-
mente o sentido de passagem. 
Da morte – como consequência 
do pecado – para a vida, pela 
salvação por intermédio de 
Cristo. A simbologia do san-
gue do cordeiro imaculado da 
“Pessach” encontra paralelo 
no sangue de Jesus, “Cordeiro 

de Deus que tira o pecado 

do mundo” (“Agnus dei qui 

tollis peccata mundi”) na ex-
pressão textual do Evangelho 
de João, capítulo 1, versículo 
29. Por isso, disse Jesus na 
celebração da última ceia 
com seus discípulos, ao servir-
lhes o vinho: “Isto é o meu 

sangue, o sangue do Novo 

Testamento (Nova Aliança) 

que é derramado por muitos, 

para remissão dos pecados” 
(Mateus, 26:28). 

Páscoa traduz, também, a 
vitória de Jesus sobre a morte, 
pela ressurreição e a gênese 
do Cristianismo. Rui Barbosa 
dirá: “De uma palavra anun-

ciada, um ‘surrexit’ emergiu 

o mundo cristão”!

E O COELHO DA 

PÁSCOA?

É “corpo estranho”, não 
pertencente a nenhuma dessas 
fontes. Surgiu com o sincretis-
mo religioso, em que algumas 
datas e símbolos pagãos se 
incorporaram ao incipiente 
cristianismo, como forma de 
facilitar sua assimilação. “The 

American Book of Days”, a 

esse respeito, diz: “Não há 

dúvida de que a igreja, nos 

seus dias primitivos, ado-

tou velhos costumes pagãos 

e lhes deu um signifi cado 

cristão”. 

Ocorre que a festa em home-
nagem a EOSTRE, deusa da 
fertilidade e do renascimento, 
de tradição anglo-saxônica, ce-
lebrava o início da primavera, 
com a volta do sol e das fl ores, 
dando NOVA VIDA à terra. Um 
dos símbolos integrantes de 
seu culto era a LEBRE (que 
acabou sendo trocada pelo 
coelho!). Essa origem se con-
serva no nome que a Páscoa 
tem em alemão: OSTERN e 
em inglês: EASTER. Ora, tra-
dicionalmente, até em nossos 
dias, associa-se o coelho ou 
a lebre à ideia de FERTILI-
DADE, por sua rápida e fértil 
reprodução. Assim, ofertar um 
desses animais a alguém trazia 
implícito o sentido de desejar-
lhe PROSPERIDADE.  
BEM, E O OVO DE 

CHOCOLATE?

Este, por fi m, completa o 
quadro simbólico. O ovo é a 
representação da VIDA LA-
TENTE, aquela que vai surgir, 
ou ressurgir, como as fl ores 
na primavera. A pessoa que 
o oferece a outrem, deseja-
lhe a conservação da vida, a 
LONGEVIDADE. 

No início, os ovos eram 
de galinha, cuidadosamente 
decorados. Em alguns países 
do leste europeu, o hábito 
ainda persiste. A Ucrânia, por 
exemplo, é famosa por seus 
PÊSSANKAS, ovos coloridos 
à mão, desde os tempos mais 
remotos. Era tradição, entre 
muitos povos daquela região 
europeia, dar-se a troca de ovos 
no Equinócio da Primavera 
(21 de março), que marcava 
o fi m do inverno e o início da 
primavera. Para obter uma 
boa colheita, os agricultores 
enterravam ovos nas terras 
que cultivavam.

No Novo Mundo, o ovo de 
galinha passou a ser substitu-
ído pelo ovo de chocolate que 
– cá entre nós – é muito mais 
saboroso. E... muito, muito 
mais calórico!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

Letras.  www.jboliveira.com.br –
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
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DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

É páscoa. 
Onde estão o 
coelhinho e

os ovos?

TUBOPEÇAS Indústria e Comércio S.A. CNPJ 46.296.018/0001-83 - NIRE 35.3.0037359.6 - Convocação -
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Ficam os Senhores acionistas da Tubopeças Indústria e Comér-
cio S/A convocados a comparecer às Assembleias Ordinária e Extraordinária a se realizarem no dia 28/04/2017, às
10:00 horas na Rua Alzira Maruyama, 365/371 na Vila Nova York, São Paulo/SP, para apreciação das seguintes pau-
tas: Ordinária - a) tomada de contas da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) destinação do resultado do referido exercício; c) eleição, se
necessário do Conselho Fiscal. Extraordinária - a) exame e deliberação da proposta da Diretoria para elevação do
Capital Social. São Paulo, 06/04/2017. Luiz Carlos Golin - Diretor.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003858-60.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber á Fernanda Patrícia De Oliveira, RG nº 53.642.223-0 e
CPF/MF sob nº 342.731.808-71 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 8.403,43, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação. Não
sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                              (11 e 12)

VALCAPINOX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME. torna público
que requereu à SEMA a Licença Prévia e de Instalação, p/ Fabr. de Válvulas, Registros
e Dispositivos semelhantes, Peças e Acessórios, sito à Av. Santana do Mundau, nº 1.208.
Cid. Parque Alvorada. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 15590/2017.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de convocação 
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2016; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2016; c) eleição da Diretoria e fi xação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 10 de abril de 2017. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente. (11, 12 e 13)

VR I PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Extrato da  Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21/03/2017
Data, Hora e Local: 21/03/2017, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, nº 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP.  Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Composição da Mesa: Presidente: Daniel San-
tos de Oliveira; Secretária: Karla Lorenzetti Maluly.  Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Com-
panhia, mediante a emissão de novas ações. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: Aprovou aumentar
o capital social da Companhia atualmente de R$ 14.699.000,00, para R$ 18.629.000,00, ou seja, um aumento de R$
3.930.000,00,  mediante a emissão de 3.930.000 novas ações, nominativas, sem valor nominal, em tudo idênticas
àquelas já existentes, com preço de emissão de R$ 1,00 cada, para fins do disposto no § 1º do artigo 170 da Lei nº
6.404/76. Referidas novas ações serão integralmente subscritas e integralizadas pela acionista VRE Desenvolvimento
III Fundo de Investimento Imobiliário - FII, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I da presente ata.
Em decorrência do aumento do capital social ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$  18.629.000,00, integralmente realizado,
em moeda corrente nacional, dividido em 18.629.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 155.403/17-5 em 31/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Perus

Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: RODRIGO DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão pastor mis-
sionário, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (24/04/1980), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilceu Domingos e de Deusimar Cunha 
Da Silva. A pretendente: FERNANDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/12/1985), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Alves da Silva e de Isabel Cristina 
Procopio dos Santos Silva.

O pretendente: FRANCISCO JORGE DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido de Jaguaretama, CE, no dia (23/04/1956), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lemes de Brito e de Maria Lili de Brito. A 
pretendente: NILSA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São José da Laje, AL, no dia (19/05/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Cícera da Silva.

O pretendente: LEANDRO FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Propriá, SE, no dia (14/11/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Felix Pedro Silva e de Maria de Jesus Silva. A pretendente: 
ELIANE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Conceição, PB, no dia (04/04/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira da Silva e de Maria da Soledade 
Pereira da Silva.

O pretendente: JHONATAN PEREIRA REIS, estado civil solteiro, profi ssão lavador de 
veículos, nascido em Porto Seguro, BA, no dia (14/07/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Reis dos Santos e de Edne Pereira Santos. A 
pretendente: KARLA ALESSANDRA GONZAGA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Garanhuns, PE, no dia (11/07/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandra Gonzaga da Silva.

O pretendente: GILDERVAN CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em Patos, SP, no dia (19/02/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan da Conceição e de Deusa Cassiano 
da Silva. A pretendente: MARIA NILVA SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Paranavaí, PR, no dia (05/04/1966), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Souza de Oliveira e de 
Olivia Teixeira de Souza.

O pretendente: ADAUTO FRAGA REIS, estado civil solteiro, profi ssão zelador, nascido 
em Ipirá, BA, no dia (19/09/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Gomes dos Reis e de Eroildes Gomes Fraga. A pretendente: IRANÊDE 
MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Ma-
cajuba, BA, no dia (25/02/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Basílio Oliveira da Silva e de Honorina Marques de Oliveira.

O pretendente: RICARDO VIDAL BORGES, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Iguatu, CE, no dia (22/05/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Borges e de Maria Marlene Vidal Borges. A pretendente: JÉSSI-
CA PINTO JUSTINO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (31/08/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gerson Justino e de Celia Benedita Pinto.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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: RENAN DE ROCHA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivo Nunes e Silva e de Simoni Salete da Rocha e 
Silva. A pretendente: LETÍCIA RODRIGUES SAMPAIO DE SALES, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/10/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Sampaio de 
Sales e de Marinalva Rodrigues Sampaio de Sales.

O pretendente: ORJANIO MARIANO JORGE, estado civil divorciado, profi ssão ad-
ministrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Jorge e de Maria Helena Mariano. A 
pretendente: DANIELA PELLEGRINI, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/04/1974, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Gilberto Pellegrini e de Suzete Maria Pellegrini.

O pretendente: CÉLIO ROBERTO DE SOBRAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, 37º Subdistrito - SP, no dia 14/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sebastião de Sobral e de Maria Alexan-
dre de Sobral. A pretendente: LÚCIA MARIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida de Povoado de Marcolandia, Padre Marcos - PI, no dia 01/04/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eusébio José de Sousa 
e de Maria Filha de Jesus.

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 pretendente: LEANDRO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de manutenção, nascido em cabeceiras do Paraguaçu - BA, no dia 04/08/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes Cardoso e de 
Edileuza Tanan da Silva. A pretendente: ANA PAULA BRANDÃO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em Serrinha - BA, no dia 29/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Enilton dos Santos e de Maria 
Conceição Pereira Brandão.

O pretendente: MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão empresário, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 03/12/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Carlos dos Santos e 
de Nair Caiado dos Santos. A pretendente: ANA ANGÉLICA RODRIGUES CORRÊA, 
estado civil solteira, profi ssão médica veterinária, nascida em Lins - SP, no dia 02/02/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Corrêa e de 
Maria Inês Rodrigues Corrêa.

O pretendente: RICARDO LOPES AFFONSO, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor de empresas, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 18/07/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odahir Manoel Affonso e de Rosa 
Maria Lopes Affonso. A pretendente: CAMILA POIANO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 06/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Poiano e de Rita 
de Cassia Lugnesi Poiano.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 26/08/1973, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Saturnino José da Silva e de Irene 
Monteiro da Silva. A pretendente: CRISTIANE GUIMARÃES PASSOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Umuarama - PR, no dia 13/06/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Marioto Passos e de 
Elena Guimarães Passos.

O pretendente: FIORI JURANDIR MANTOVANI, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Florida Paulista, SP, no dia (01/10/1956), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Armando Mantovani e de Santa Palin. A pretendente: ARIONICE 
OLIVEIRA RIOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Mairi, BA, no dia 
(24/09/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oldaque de 
Souza Rios e de Anatilde de Oliveira Rios.

O pretendente: VALENTIM DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Princesa Isabel, PB, no dia (31/05/1972), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Valentim de Souza e de Júlia Henriques de Souza. A pretendente: 
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Francisco Badaró, MG, no dia (08/01/1969), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Esteves de Sousa e de Lucia Alves de Sousa.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
marketplace, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/01/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidas Joaquim de Sousa Junior e de Celina de 
Oliveira dos Santos. A pretendente: NAYARA CABRAL DE CARVALHO BISPO, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (09/12/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luis Carvalho Bispo 
e de Dulcinéia Cabral da Silva Bispo.

O pretendente: RAFAEL NERI OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de supermercado, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/04/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Neri Souza Santos e de Marta Raquel Oliveira 
Santos. A pretendente: JOSIANE ALVES CUNHA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Teresina, PI, no dia (20/11/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves dos Santos Neto e de 
Maria do Socorro Cunha.

O pretendente: JOENILTON BRITO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Morro do Chapéu, BA, no dia (23/06/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Analia Brito dos Santos. A 
pretendente: EDILEIDE SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Mirangaba, BA, no dia (20/01/1971), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Oliveira de Freitas e de Alzira Ana da Silva.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Triunfo, PE, no dia (28/01/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Agamenon José de Lima e de Salvilina dos Santos Lima. A preten-
dente: KELLY DOS SANTOS FELICIANO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (05/05/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Francisco Feliciano e de Maria Madalena 
dos Santos Feliciano.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão re-
positor, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (09/05/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raquel dos Santos. A pretendente: MARIANA 
MADUREIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (13/01/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanessa Madureira Souza.

O pretendente: JOSE HUILA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão autonômo, nascido 
em Várzea Alegre, CE, no dia (29/05/1968), residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, 
fi lho de Manoel Pereira da Costa e de Maria Vitor da Silva Costa. A pretendente: DALILA 
APARECIDA AMARAL, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (05/05/1983), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Roberto 
Amaral e de Terezinha Assis Amaral.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: LORINGÊ MENDONÇA MACHADO DE OLIVEIRA, profissão: 
músico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
nascido aos: 29/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Claudio Machado de Oliveira e de Lenilde Aparecida de Mendonça. A pretenden-
te: CAMILA FREITAS DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 09/03/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valdenor Francisco da Silva e de 
Neira de Freitas Silqueira.

O pretendente: EDUARDO CESAR FERRAZ, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/07/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio Ferraz e de Aurea Mirian 
Pereira Ferraz. A pretendente: KELLY CRISTINA GOMES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
22/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisca Dario 
Gomes.

O pretendente: JONAS PINHEIRO, profi ssão: servidor público federal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 18/08/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Pinheiro e de Iraina Maria da Silva 
Pinheiro. A pretendente: LIDIANA PINTO MOREIRA CORREIA, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 17/10/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nivaldo Alves Correia e de Cleria 
Pinto Moreira Correia.

O pretendente: VINÍCIUS MAGALHÃES BARBOSA GUIDA, profi ssão: técnico de áudio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 09/11/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cesar Paulo Guida e de Marcia Magalhães 
Barbosa Guida. A pretendente: LETICIA MILENA CANDIDO, profi ssão: tradutor junior, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 27/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Henrique Viola Candido 
e de Marly Joyce Cachetta Candido.

O pretendente: LUCAS ANTONIO SANTIAGO SALAZAR, profissão: policial mi-
litar, estado civil: solteiro, naturalidade: em Oscar Bressane, Paraguaçu Paulista 
- SP, nascido aos: 19/03/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Antonio Braz Salazar e de Izabel Batista Santiago Salazar. A preten-
dente: BRUNA ANTICO PIVA DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 16/04/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jair Antico da Silva e de 
Tereza Piva 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:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: DENIVAL LIMA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Una - BA, nascido aos: 02/09/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Daniel Messias dos Santos e de Dinalva Lima dos Santos. A 
pretendente: ELIZABETE DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santaluz - BA, nascido aos: 13/10/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Oliveira e de Maria Helena de Souza Oliveira.

O pretendente: JOSE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/01/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Clarice Schirley Aragão 
Ribeiro da Silva. A pretendente: GISELE ALCAIA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Suzano - SP, nascido aos: 18/08/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Guilherme Alcaia Junior e de Maria Aiko Okawa Alcaia.

O pretendente: ISAAC FREIRE, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, natura-
lidade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 28/01/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Josias Freire e de Josefa Carolina Freire. A pretendente: 
LUCYANA CIRINO TORQUATO, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciada, naturali-
dade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 25/09/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Torquato e de Leonice Cirino dos Santos Torquato.

O pretendente: FANG CHIA BIN, profi ssão: médico, estado civil: viúvo, naturalidade: em 
Shin Tsu - China, nascido aos: 20/08/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Fabg Tien Hua e de Yen Chun Mei. A pretendente: REGIANE CANOA CAMBOIM, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, 
nascido aos: 28/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos 
Augusto Camboim e de Regina Canoa de Oliveira Camboim.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DE SANTO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 10/05/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Domingos de Santo Junior e de Eliana Rodrigues de Santo. 
A pretendente: TATIANA GARDUZI MATHIAS, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 24/04/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Amandio Mathias e de Dinorá Garduzi Mathias.

O pretendente: ADRIANO CHAVES VIEIRA, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 13/03/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Jorge Vieira e de Lucy Fortunato Chaves 
Vieira. A pretendente: NATHALIA DELMONTE, profi ssão: lider de produção, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 05/10/1987, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Josué Delmonte e de Maria José 
Agostinho dos Santos Delmonte.

O pretendente: RENATO CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ibicarai - BA, nascido aos: 22/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Antonio dos Santos e de Verônica Souza Carva-
lho. A pretendente: LAURA MCCARTNEY, profi ssão: marketing, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Stirling - Reino Unido, nascido aos: 07/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Francis Mccartney e de Margaret Mccartney.

01ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ / SP. 01º OFÍCIO CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO TATUAPÉ / SP. ERRATA - AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO
JORNAL EMPRESAS & NEGÓCIOS, NA DATA 05/04/2017. AUTOR: ADRIANA CRISTINA DE
FRANCO PERES. EXECUTADOS: ROGÉRIO SIDAUTO PERES. EXECUÇÃO Nº 1001146-
16.2015.8.26.0008. A Dra. Mariana Dalla Bernardina, Juíza de Direito da 01ª Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé / SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, em ERRATA ao edital de Leilão Eletrônico expedido
nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal EMPRESAS & NEGÓCIOS, na data
05/04/2017, que por um lapso deixou de constar o nome completo do executado, ROGÉRIO SIDAUTO
PERES (CPF: 165.767.628-52). Será a presente ERRATA, afixada e publicada na forma da lei,
prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 11 de abril de 2017.


