
São Paulo, quinta a segunda-feira, 15 a 19 de junho de 2017 Página 9

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Napoleon Hill – Jacob Petry (Coment 

– Adapt) – Faro – Reconhecido mundialmen-
te, pela sua fi losofi a de vida, interpretação de 
fenômenos sociais, correlatos ao cotidiano das 

pessoas, seja de maneira privada ou corporativa, nesta 
obra é analisado pelo brasileiro, ora americano, incansá-
vel propalador do universo Hill. Obra atemporal. Defi ne 
parâmetros, indica e ilumina caminhos, bem como ajuda 
a corrigir “defeitos”, muitas vezes contidos em práticas 
recorrentes. Em suma: válido para quem deseja aferir suas 
próprias condições e se necessário, alterá-las. Muito efi caz!

As 16 Leis do Sucesso: O livro 
que mais infl uenciou líderes e 
empreendedores em todo o mundo

Rafael Maieiro – Autografi a – Com poe-
mas enviesados, muitos “desconexos “, total-
mente fora dos padrões, assim se apresenta 
o convicto comunista jornalista. Suas tintas 
arrebatam espíritos confortáveis. Anárquicos 
poemas, alertam para uma realidade, muitas 
vezes escamoteada, descortinando universos. 

Para poucos.

As Cores, As Pedras e o Tempo

Pedro Ramos – Évora – Advogado voltado 
às empresas de seguro saúde, vale-se de seus 
conhecimentos e de matérias jornalísticas, para 
embasar essa obra de fundamental importância, 
para o publico em geral. De inicio, o leitor fi cará 

chocado, após enojado e sem dúvida, muito indignado. 
Praticas abusivas, ilegais, são apontadas. Sob o manto de 
uma boa medicina, a ganância desponta como principal 
objetivo. O autor, coloca a mão numa ferida encoberta, ex-
pondo-a. Após refl exões, indica soluções. Inquietante!!

A Máfi a das Próteses:
Uma ameaça à saúde

Ana Grasielle Corrêa – Beatriz Pa-

checo – Ilana Souza Concilio – Mackenzie 
–  Obra focada na apresentação e ensino da 
utilização da técnica que une, processos e 
instrumentos, numa forma simbiótica entre 

pessoas e tecnologia informática – R A – Trata-se de 
introduzir de maneira efi caz e competentemente , uma 
cibercultura, que poderá transpor as salas de aula em todos 
os níveis, caminhando para o universo corporativo. Útil!

Realidade Aumentada: 
Aplicação em sala de aula

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

Com apresentação de Ralph Peter.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2017

SÓCIA SEM DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Sócia quotista sem participação na administração da empresa e era 
registrada em outra empresa e foi demitida, terá direito ao seguro-
-desemprego mesmo sendo sócia de empresa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FICOU AFASTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A EMPRESA DEVE FAZER ANOTAÇÃO 
NA CTPS E O MOTIVO PELO QUAL FICOU AFASTADO?

Informamos que os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente 
anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira 
do acidentado. Assim, a empresa não deve fazer qualquer anotação. 
Base Legal – Art.30 da CLT.

REGRAS DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
Quais as regras para adoção do Programa de Demissão Voluntária, o 
PDV? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS
Funcionário com menos de 12 meses, como proceder nas férias cole-
tivas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO ANTES DAS FÉRIAS
Funcionário foi informado por meio do aviso de férias do gozo de suas 
férias, com 30 dias de antecedência. Entretanto a empresa resolveu 
demitir o funcionário sem justa causa, neste caso o aviso de férias perde 
o efeito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTOS DA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA
Como proceder nos casos de rescisão por justa Causa, o que pagar ao 
funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO MÍNIMO DE CONTRATO
Pode ser efetuado um contrato por tempo determinado inferior a 30 
dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A música atravessa os 

tempos e deixa a sua 

marca e beleza, seja para 

ouvir, dançar, comemorar 

ou devanear. Ela traz 

o tom cadenciado e 

melodioso para contar 

a história de um grupo 

interligado pelos mesmos 

desejos

Assim como a música brasilei-
ra, muitas festas, eventos e 
rituais, foram introduzidos 

no Brasil com grande infl uência 
da colonização portuguesa. São 
inúmeros os eventos que con-
tinuam sendo cultivados e que 
foram gradativamente mudando 
a sua forma original, entretanto, 
sem perder o caráter principal de 
sua origem.

Com a chegada de Dom João VI 
ao Brasil, sua família e comitiva 
real se intensifi caram os costumes 
trazidos da corte. Integrada ao 
sincretismo cultural já existente 
entre tradições dos portugueses, 
brasileiros, negros, mamelucos e 
cafuzos, essa mescla propiciou a 
germinação de ritmos marcados, 
sincopados, dando um brilho es-
pecial e característico à música 
brasileira.

Essa multiculturalidade aponta 
para os anseios diversos de cada 
ser, mas, ao mesmo tempo, a na-
tureza humana carrega a marca 
universal da alegria, do sofrimento 
e de crenças, onde a música se faz 
sempre presente, seja nas comem-
orações festivas ou fúnebres. 
Esses sons internos e externos 
reverberam dentro do indivíduo e 
por todo planeta. Esse badalar de 
tons tangem e convergem para um 
mesmo ponto em busca do outro e 
de realizações.

O ser humano faltante, sem-
pre desejante, é cônscio de sua 
fi nitude, exprime vontades que 
revelam sua singularidade.

Carrega a transmissão da 
tradição constante na intergera-
cionalidade e, parece que a origem 
humana é o ponto de partida das 
formações grupais, que os sujeitos 
precisam para dar sentido à vida. 
Esse é o lugar de onde vai se 
irradiando o movimento cultural 
e socioeconômico de um povo, 
região ou comunidade. É o que 
traduz um tempo e um processo 
histórico.

Historicamente, as festas juni-
nas ou joaninas, como antiga-
mente eram chamadas, têm a 
sua data coincidente aos cultos 
pagãos, do hemisfério norte, quan-
do se davam as comemorações 

do solstício de verão e também 
o agradecimento relacionado à 
prosperidade e à boa e fértil col-
heita. A igreja católica imbuída da 
cristianização dos povos, trans-
formou as festividades pagãs em 
eventos sacros, porém, sem apagar 
a alegria dos festejos.

As festas juninas comemoram 
três santos em especial, que são 
Santo Antônio, São João e São 
Pedro. As músicas, com base no 
folclore português, foram esti-
lizadas com o passar do tempo, 
transformadas e adaptadas aos 
costumes e tradições locais, de 
acordo com cada região em que 
se dão os festejos juninos.

No Brasil, o tom caboclo e 
campesino com seus traços ru-
rais faz da festa, comemorada no 
campo e nas cidades, um evento 
com características da roça, 
vestidos de chita, bandeirinhas 
coloridas, balões, e os arraiais 
erguidos com bambus e artefatos 
de palha. As comidas típicas, tem 
a infl uência dos indígenas, e são 
feitas principalmente à base de 
mandioca e milho, acompanhadas 
de bebida ardente e quente, como 
o quentão.

A música, tocada com sanfona, 
triângulo, viola caipira, zabumba, 
pandeiro e cavaquinho, cria um 
clima de descontração, de retorno 
ao idílico, onde a vida é lembrada, 
em geral, como um momento que 
enlaça e aconchega. Da temática 
da festa faz parte a quadrilha 
dançada em pares, marcada por 
termos franceses,

com sotaque caipira, tendo 
como foco principal o simbólico 
casamento.

A fogueira, antigamente acesa 
para espantar os maus espíritos, 
tornou-se o ápice da comemoração 
e o grande símbolo da transfor-
mação da matéria em energia, 
trazendo esperança no porvir. 
Neste momento da festa ao redor 
do fogo, emoções são acesas no 
grupo e em cada um. É o instante 
em que a melodia pode ser alterada 
nos laços que integram os seres 
humanos, abrindo caminho para 
a saúde psíquica.

(*)ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP 

– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 
livro “Poemas de Amor e Vida” 

Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 
com pós em neuropsicologia. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**)SUELI RUGNO - Psicóloga – 
IPUSP. Doutora em Semiótica e 
Linguística Geral – FFLCHUSP. 

Especialista em Psicologia 
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 

Bacharel em Letras Clássicas
e Vernáculas – FFLCHUSP.

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)

O pretendente: DANIEL AUGUSTO PETTAN DASSIE GITAHY TEIXEIRA, solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia doze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (12/02/1986), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Edison Gitahy Teixeira e de Carmen Lucia Pettan Dassie Gitahy 
Teixeira. A pretendente: LUCIANNA ABREU TUCK SCHNEIDER, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e oito (08/08/1988), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Leonel Tuck Schneider e de Lucila de Castro Abreu Tuck Schneider. 

O pretendente: ANDRÉ PORTARO TZERMIAS, solteiro, profi ssão programador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (28/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Christos Tzermias 
e de Marly Denise Portaro Tzermias. A pretendente: IONE NISHIDA OTAKI, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Campos do Jordão - SP, no dia vinte e três de 
julho de mil novecentos e noventa e um (23/07/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Jorge Otaki e de Nair Kyoko Nishida Otaki. 

O pretendente: MICHAEL IGOR JARDIM DA MATA, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e seis (11/03/1986), residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Valter Batista da Mata e de Maria Manuela 
Nascimento Jardim da Mata. A pretendente: ROSANGELA MATOS DOS SANTOS, solteira, 
profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e oitenta e quatro (19/05/1984), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Osvaldo Ilario Dias dos Santos e de Doralice de Matos dos Santos. 

O pretendente: EDUARDO DANIEL SALGADO, viúvo, profi ssão publicitário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (05/08/1987), residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Rémulo Marques Salgado e de 
Nilza Aparecida Daniel Salgado. A pretendente: LAURA BURITY DIALECTAQUIZ CORREIA, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em João Pessoa  - PB, no dia vinte e três de março mil 
novecentos e noventa (23/03/1990), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz André Correia da Silva e de Marly Burity Dialectaquiz.

O pretendente: ROGÉRIO PAULO OLIVEIRA DE MORAIS, nacionalidade portuguesa, 
solteiro, profi ssão analista, nascido em Freguesia de Santo Idelfonso, Concelho Porto, 
Portugal, no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e dois  (19/06/1992), 
residente e domiciliado em Concelho Porto, Portugal, fi lho de Paulo Rogério Gonçalves 
de Morais e de Filomena da Assunção Gomes de Oliveira. A pretendente: MARCELA DE 
ABREU LEITE, solteira, profi ssão gestora comercial, nascida em Mauá - SP, no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e um (13/06/1981), residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Leite Neto e de Nanci Rodrigues de Abreu Leite.

O pretendente: ANDRE ANHAIA MELLO DE MAGALHÃES, solteiro, profi ssão bacharel 
em direito, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e 
oito (10/08/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Sérgio de Magalhães 
Filho e de Maria Bernadete Anhaia Mello de Magalhães. A pretendente: JULIANA LEMOS 
XAVIER, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia quinze de abril 
de mil novecentos e setenta e sete (15/04/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de José Mario Leite Xavier  e de Sandra Lemos Xavier.

O pretendente: MICHEL VASCONCELOS FERREIRA, solteiro, profi ssão consultor, 
nascido em Mococa - SP, no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/12/1985), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo 
Tomaz Carneiro Ferreira e de Ana Glaucia Vasconcelos Ferreira. A pretendente: 
MICHELLE MARCELINO DE SOUZA, solteira, profi ssão coordenadora de marketing 
e eventos, nascida em Registro - SP, no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
noventa (16/07/1990), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Micael de Souza e de Ismenia Aparecida Marcelino de Souza.

O pretendente: MIGUEL ÁNGEL VICENTE FERNÁNDEZ, nacionalidade espanhola, 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido na Espanha, no dia três de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (03/06/1981), residente e domiciliado na Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lho de Miguel Ángel Vicente Medina e de Maria De La Vega Fernandez Blanco. 
A pretendente: ELIZABETH ALVES FERNANDES, divorciada, profi ssão advogada, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (05/09/1982), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha 
de Leopoldo Fernandes e de Irene Aparecida Roballo Alves Fernandes.

O pretendente: SAMUEL SAAD RODRIGUES, solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Leme - SP, no dia quartoze de maio de mil novecentos e noventa e um 
(14/05/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Claudio Rodrigues e de 
Maria José Abdalla Saad Rodrigues. A pretendente: ILEANA DEBORA AMBROSIO, 
solteira, profi ssão turismóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e setenta e nove (24/01/1979), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Francisco Gilberto Ambrosio e de Vera Lucia Ambrosio.

O pretendente: JEREMIAS ROCHA DAVID, solteiro, profi ssão ofi cial administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (16/07/1985), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo, 
fi lho de Claudemir David e de Jucelina Rocha David. A pretendente: ALESSANDRA 
WATANABE ALVES DE SOUZA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo 
- SP, no dia vinte e três de abril de mil novecentos e setenta e nove (23/04/1979), 
residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo, fi lha de Marcio Alves de 
Souza e de Reiko Watanabe Alves de Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALESSANDRO ANDRIONI SILVA, solteiro, profi ssão matemático, nascido em 
São José dos Campos - SP, no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(25/11/1991), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Augusto 
Andrioni da Silva e de Antônia Lucia Barbosa da Silva. A convivente: BRUNA ROMANO 
PRETZEL, solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/12/1986), residente e domiciliada na Vila 
Olímpia , São Paulo - SP, fi lha de Luis Alexandre Pretzel e de Angela Romano. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: RENATO ABRANTES FONTES, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (28/06/1988), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcio Gonçalves Fontes e de Alice Abrantes Fontes. A convivente: PAULA 
VASCONCELOS MONTONI, solteira, profi ssão administradora, nascida no Rio 
de Janeiro - RJ, no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/10/1987), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha 
de Sergio Augusto Grubel Montoni e de Maria de Fatima Vasconcelos Montoni. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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:

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: DIEGO JOSÉ DA SILVA SANSÃO, solteiro, autônomo, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Sergio Sansão e de Maria Aparecida da Silva Sansão. A pretendente: PAOLA DANIEL 
PEREIRA, solteira, designer de moda, natural de São Paulo - SP, nascida em 27/04/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Roberto Pereira e de Valdenice 
Daniel Ferreira Pereira.

O pretendente: ROBENSON CUPIDON, solteiro, técnico em informática, natural do Haiti, 
nascido em 20/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de William Cupi-
don e de Carmene Pierressaint. A pretendente: DAHLIA RENELIEN, solteira, enfermeira, 
natural do Haiti, nascida em 27/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jean Daniel Renelien e de Anne Marie Louis.

O pretendente: HARLEY REIS RODRIGUES JUNIOR, solteiro, estudante, natural de Mon-
gaguá - SP, nascido em 16/03/1992, residente e domiciliado no Ipiranga, São Paulo - SP, 
fi lho de Harley Reis Rodrigues e de Shirlei dos Santos. A pretendente: ISABELLA ZANATTA 
CASTAGNETTI ZACCARO, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida em 
29/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Zaccaro e de 
Sandra Regina Zanatta Castagnetti Zaccaro.

O pretendente: PAULO CEZAR PINHEIRO MAIA, divorciado, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/10/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Domiciano Maia Filho e de Maria das Graças Pinheiro Maia. A pretendente: ELOEIDE 
CRISTINA LADORUCKI DALESIO, solteira, publicitária, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 08/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Caetano Dalesio 
Neto e de Gertrudes Ladorucki Dalesio.

O pretendente: TIAGO SILVA MIARI, solteiro, funcionário público, natural de São Caetano 
do Sul - SP, nascido em 13/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Orlando Roberto Miari e de Sônia Cardoso Silva Miari. A pretendente: MICHELE MAYUMI 
KAWAKAMI, divorciada, dentista, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/12/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Yoshikazu Kawakami e de 
Maria de Lourdes Kawakami.

O pretendente: ANTONIO FERNANDO FREDERICE, divorciado, empresário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 08/06/1977, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho 
de Antonio Fernandes Frederice e de Maria Tereza Frederice. A pretendente: CARINA 
APARECIDA ARSENIO PANDOLFO, divorciada, artista plástica, natural de Tupã - SP, 
nascida em 30/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cícero 
Arsenio e de Anézia Faldão Arsenio.

O pretendente: RAFAEL VICTOR NASCIMENTO BROIO, solteiro, auxiliar de farmácia 
jr., natural de Campinas - SP, nascido em 19/05/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Irineu Aparecido Broio e de Marilda Ribeiro do Nascimento. A 
pretendente: ANDRÉIA GABRIELA GOMES, solteira, assistente jurídico, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 20/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Maria de Fátima Gomes.

O pretendente: JULIO CÉSAR CRISPIM DA SILVA, divorciado, empresário, natural do Rio 
de Janeiro - RJ, nascido em 29/01/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Joaquim Sabino da Silva e de Paulina Crispim da Silva. A pretendente: ANGELA 
CRISTIANE SILVA MATOS ROCHA, solteira, jornalista, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 15/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Anisio Matos Rocha 
e de Angenolinda Francisca da Silva.

O pretendente: RAFAEL GRECCO MUNHOZ, solteiro, micro empresário-autônomo, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 13/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ronaldo Munhoz e de Silvia Regina Grecco Munhoz. A pretendente: SIMONE DOS 
SANTOS GRECCO, solteira, docente - pesquisadora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Grecco e de 
Sueli Raimunda dos Santos Grecco.

A pretendente: GRAZIELA PASCOM, divorciada, professora, natural de Neves Paulista 
- SP, nascida em 24/07/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gil-
berto Pascom e de Ozolina Zocal Pascom. A pretendente: ADRIANA SILVEIRA, solteira, 
bancária, natural de Lavras - MG, nascida em 01/12/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Archangelo da Silveira e de Henriqueta Fiorini Silveira.
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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2ª VC - Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0211863-
45.2009.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Marcio Vinícius Matias Cordeir, Rua Nelson Perina, 129, Jardim Perina - CEP 14876-030, 
Jaboticabal-SP, CPF 356.421.378-32, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando 
o recebimento de R$ 11.475,09 (Nov/2009), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando 
isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Físico nº: 0600719-34.2008.8.26.0007 - Classe: Assunto:
Procedimento Sumário  Despesas Condominiais - Requerente:Condomínio Residencial Itália -
Requerida : Lucinéia da Silva Serafim. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS.
Expedido no Processo de  Nº 0600719-34.2008.8.26.0007. O M . M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na
forma da Lei  etc. FAZ SABER a Lucinéia da Silva Serafim, CPF 245.729.898-93, RG 22.761.758-7,
que na ação de Procedimento Sumário por parte de Condomínio Residencial Italia, na qual foi
condenada ao pagamento das despesas condominiais especificadas na inicial e demais vincendas,
acrescidas da multa de 2%, correção e juros de 1% ao mês e ainda 10% sobre o valor da condenação
de honorários advocatícios, gerando o montante de R$ 13.872,47, atualizado até março de
2010.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, acerca da penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel situado na Rua Bento
Ribeiro, 36, apto 13, Bloco A, Vila Regina, São Paulo-SP. Fica a ré advertida que poderão oferecer
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2017.                       (15 e 20)
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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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Processo Digital nº: 1000950-27.2015.8.26.0564. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota
Promissória Exeqüente: Banpar Fomento Comercial Serviços Ltda. Executado: Clinica de Cirurgia
Plastica Masayuki S/S LtdA. - ME e outros. Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1000950-
27.2015. 8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr(a). Edson Nakamatu, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edson Fernando dos
Santos, Rua Amparo, 166, Baeta Neves - CEP 09751-350, São Bernardo do Campo-SP, CPF
155.362.558-78, RG 20387124, Casado, Brasileiro, Empresário, que Banpar Fomento Comercial Servi-
ços Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a Cobrança da quantia de R$
158.657,84, Encontrando-se o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que em 15 dias,
após os 20 dias supra, pague o valor reclamado devidamente atualizado ou ofereça embargos, sob pena
de operar-se a conversão automática do arresto efetuado sobre a penhora realizada DIREITOS SOBRE
"No Terreno desta matrícula foi construído o prédio residencial n° 168 com frente para a Rua Amparo, na
Vila Baeta Neves", objeto da matrícula n. 97.435, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo
do Campo, do qual foi nomeado depositário, o Sr. Edson Fernando dos Santos, CPF nº 155.362.558-78,
RG nº 20.387.124. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste
Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes Nada Mais. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos
31 de maio de 2017. Eu, Ana Maria Ramos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.                        (14 e 15)

2º RP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0188486-53.2006.8.26.0100 (868/06) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga Benitez , 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manoel Rodrigues da Silva, José Abrahão Mahana, 
Companhia Comissária Rezende, Espólio de Lúcia de Rezende Costa na pessoa do 
inventariante Henrique Olavo Costa, Kodo Hashimoto, Roberto Akio Hashimoto, Maria de 
Aragão Galvão, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Mitra Diocesana de São Miguel Paulista ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Estrada de Santo Inácio, 
67, Guaianazes, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei . 


