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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: IGOR TROVATTO CRAVALHAES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de bar e restaurante, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
21/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ercilio 
Jorge Carvalhaes da Silva e de Rosângela Trovatto. A pretendente: TRACY ARANYOS, 
estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em Nogent S/Marne, França, no dia 
22/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Joseph Joé Aranyos e 
de Maria Cristina de Oliveira Aranyos. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório 
de residência da contraente

O pretendente: MARCIO DE MADES ALVES, estado civil divorciado, profi ssão confeiteiro, 
nascido em Poções - BA, no dia 16/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manuel Martins Alves e de Cleonice de Mades Alves. A pretendente: 
RENATA MACIEL NUNES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Aclimação - SP, no dia 18/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José João Nunes e de Josefa Alice Maciel.

O pretendente: GILBERTO ELIAS VERISSIMO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de plantão, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
27/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Coelho 
e de Sandra Verissimo. A pretendente: NAIARA SILVA COELHO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de controladoria, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - 
SP, no dia 01/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ivanise Silva Coelho.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA Ó, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucas de Souza Só e de Rosa Oliveira de 
Souza Só. A pretendente: IANCA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Livramento de Nossa Senhora (Rio de Contas) - BA, no dia 10/04/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Télio Mineiro dos Santos 
e de Gilneide Maria Cruz Santos.

O pretendente: CLOVIS DA SILVA EMBOAVA, estado civil divorciado, profi ssão analista, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 14/03/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Afonso Emboava e de Ivete da Silva. A pretendente: 
ANA MARIA DIORIO, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, 
Perdizes - SP, no dia 09/10/1953, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Orlando Diorio e de Marina Veglia Ungaretti Diorio.

O pretendente: JEFFERSON SANTOS RIGO, estado civil divorciado, profi ssão motoris-
ta, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/02/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Rigo e de Sueli Aparecida dos 
Santos Rigo. A pretendente: MARCELLE BALSAMO ABRAHÃO, estado civil divorciada, 
profi ssão pedagoga, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 26/05/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Abrahão e de 
Laura Balsamo Abrahão.

O pretendente: MANOEL APARECIDO VIEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/06/1981, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Aparecido Vieira e de Celia 
Regina Vieira. A pretendente: JAMILA AMELIA VIRGINIA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 28/03/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Alves e de Frida 
Maria Clausing Alves.

O pretendente: SILAS GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 13/12/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Gabriel e de Gilda Ferreira de Moraes Gabriel. 
A pretendente: NATALIA MENDONÇA BISPO, estado civil solteira, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 06/06/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Bispo e de Olinda de Mendonça Bispo.

O pretendente: RICARDO YUKIO IDE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 10/05/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Ide e de Anita Dias de Almeida Ide. 
A pretendente: LUCIANA SAYURI TAMAYOSE, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de marketing, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 27/09/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Tamayose e de 
Angela Maria Herculano Tamayose.

O pretendente: DOUGLAS APARECIDO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão 
desenhista/autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 01/03/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barbosa e de Cleide 
de Oliveira Barbosa. A pretendente: LILIANE JULIETA EDUARDO REIS, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Reis e de Maria 
Auxiliadora Eduardo Reis.

O pretendente: HELMUT JOSÉ FERRAZ FLADT, divorciado, profi ssão engenheiro 
agronomo, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (10/02/1965), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Rolf Bento Fladt e de Maria Aparecida Ferraz Fladt. A pretendente: TATIANA 
CORRÊA DA FONSECA, divorciada, profi ssão economista, nascida em São Paulo - 
SP, no dia oito de março de mil novecentos e setenta e sete (08/03/1977), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luciano Roberto Corrêa da Fonseca e de 
Vera Lucia Corrêa da Fonseca.

O pretendente: KAYC BARTELOTTI NENES, solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (18/09/1986), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Carlos Nunes e de Sonia Regina Bartelotti Nunes. A pretendente: FABIANE 
CRISTINA DA CRUZ, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Lins - SP, no dia trinta 
de março de mil novecentos e setenta e oito (30/03/1978), residente e domiciliada em 
Penápolis - SP, fi lha de João Carlos da Cruz e de Edna Ladeia da Cruz. Obs.: Edital de 
proclamas oriundo de Penápolis - SP.

O pretendente: ELISEU FELIPPE COELHO DOS SANTOS, solteiro, profissão 
administrador, nascido em Porto Alegre - RS, no dia vinte e sete de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
filho de Eliseu Felippe dos Santos e de Sônia Mari Coelho Felippe dos Santos. 
A pretendente: NATASHA BAUAB BETENCOURT AFONSO, solteira, profissão 
diretora executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia dezoito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (18/11/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
filha de Décio Pio de Betencourt Afonso e de Cristiane Bauab Betencourt Afonso.

O pretendente: MARCELO MARTINS COELHO SILVA, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e oitenta (18/08/1980), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lho de Sidnei Antonio da Silva e de Maria Antonieta Martins Coelho da Silva. A 
pretendente: ANDREA KUMRUIAN, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta (17/05/1980), 
residente e domiciliada no Paraíso, São Paulo - SP, fi lha de Paren Kumruian e de 
Yepraxie Kumruian.

O pretendente: RUBENS LUIZ GAYOSO COELHO, solteiro, profi ssão biólogo, 
nascido em Piracicaba - SP, no dia dezenove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e três (19/09/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de João 
Batista Osoris Coelho e de Regina Aparecida Gayoso Coelho. A pretendente: 
VIVIAN MARIA RIBEIRO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Capão Bonito 
- SP, no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (02/12/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Adão Paulino Ribeiro e de Magda 
Maria Fransozo Ribeiro.

O pretendente: LUIZ FELIPE DALCENO, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Campinas - SP, no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e oito (18/07/1988), 
residente e domiciliado em Campinas - SP, fi lho de Amadeu Dalceno Junior e de Maria 
Cecilia Cantafi o Dalceno. A pretendente: ALINE PEREIRA DE CASTRO, solteira, 
profi ssão economista, nascida em Itapira - SP, no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (28/02/1987), residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Adaile de Castro Filho e de Elizabeth Pereira de 
Castro.

O pretendente: RODRIGO NEBÓ ROSSI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/11/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Mauricio Tesheiner 
Rossi e de Frances Nebó Rossi. A pretendente: MARIANA MAGRI JUNQUEIRA, 
solteira, profi ssão economista, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia onze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Francisco Roberto de Rezende Junqueira e de Adriana 
Carneiro Magri Junqueira.

O pretendente: MATHEUS ANDRÉ MAZZI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Araraquara - SP, no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/08/1988), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de 
Sidney Antonio Mazzi e de Maria Albertina Garcia Mazzi. A pretendente: LARISSA 
FAQUETTI RIBEIRO, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (12/01/1989), residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de José Elisio Ribeiro e de Mara 
Silvia Faquetti Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ JUNQUEIRA FRANCO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (05/02/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Luiz Candido Junqueira Franco e de Marcia Fioravanti Junqueira 
Franco. A pretendente: JÚLIA FERES JUNQUEIRA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Orlândia - SP, no dia quartoze de maio de mil novecentos e noventa 
(14/05/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Oswaldo Ribeiro 
Junqueira Neto e de Valéria Feres Junqueira.

O pretendente: DANIEL SALVADOR MORANTE, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (11/01/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Antonio 
Salvador Morante e de Nair dos Santos Salvador Morante. A pretendente: PÂMELA 
MAGALHÃES DA SILVA, solteira, profi ssão relações internacionais, nascida em Volta 
Redonda - RJ, no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (09/08/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Isaias Inacio da Silva Filho e de Norma 
Sueli de Magalhães Silva.

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:

O pretendente: RODRIGO MATIAS ASSOLA, solteiro, profi ssão designer, nascido em São 
Paulo - SP, no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (18/12/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Luiz Carlos Assola e de Vera Lucia 
Matias Assola. A pretendente: LARISSA MOTTA NUNES LIGER, solteira, profi ssão 
promotora de justiça, nascida em São Paulo - SP, no dia dezessete de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (17/02/1981), residente e domiciliada no Jardim Colombo, São 
Paulo - SP, fi lha de Ivar Liger e de Sandra Márcia Motta Nunes Liger. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: BRUNO FELIPE FERREIRA DA SILVA, solteiro, profi ssão analista de 
planejamento e controle, nascido em Presidente Epitácio - SP, no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove (17/04/1989), residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Onesimo Ferreira da Silva e de Ana Parecida 
Ferreira da Silva. A pretendente: LUCIENE PEREIRA SILVERIO, solteira, profi ssão 
gerente fi nanceiro, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia treze de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (13/06/1981), residente e domiciliada na Vila Dom Pedro I, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Vaitkevicius Silverio e de Eliuda Pereira Silverio. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: PAULO RIBEIRO DO VALLE COMINI, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de março de mil novecentos e 
sessenta (10/03/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Paolo Giuseppe 
Comini e de Lavinia Ribeiro do Valle Comini. A pretendente: CRISTIANA SALDANHA DA 
GAMA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (08/02/1965), residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Saldanha da Gama e de Maria Amelia Saldanha Gama.

O pretendente: FELIPE ALT DE PAIVA BARROSO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Niteroi - RJ, no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (19/11/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Reinaldo de Paiva 
Barroso e de Uilse Alt Pinto Barroso. A pretendente: MARCELLA TORRES MOREIRA, 
solteira, profi ssão jornalista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia três de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/07/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Marcello Garrido Moreira e de Livia Maria Torres Garrido Moreira.

O pretendente: ANDRÉ DE MELO FERREIRA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em Taubaté - SP, no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e três (11/05/1983), 
residente e domiciliado no Parque Rebouças, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz 
Rodrigues Ferreira e de Elizabeth de Barros Melo Ferreira. A pretendente: FABRINA 
SAVAZZI MOLINARI, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia oito de julho de mil novecentos e setenta e nove (08/07/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, fi lha de André Molinari e de Celia Rita Savazzi Molinari.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEX BRUNO GONÇALVES, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (27/12/1988), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lho de José Maria Gonçalves e de Aparecida Pereira Gonçalves. A convivente: 
JULIANE PAGAMICE DE SANT’ANNA, solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa (06/09/1990), residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Nogueira de 
Sant’Anna Neto e de Elaine Cristina Pagamice Sant’Anna. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro.

O convivente: LEONARDO ROSARIO LAZERA, solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Belém - PA, no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (06/01/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Pedro José Corrêa Lazera e de Ester 
de Fatima Rosario Lazera. A convivente: DANIELA MIRANDA TERNES, solteira, 
profi ssão designer de interiores, nascida em Belém - PA, no dia quartoze de janeiro 
de mil novecentos e setenta e quatro (14/01/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Daniel Vieira Ternes e de Terezinha Miranda Ternes. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro.

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

 

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: RODOLFO RODRIGUES RESENDE VELUDO, profi ssão: publicitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 09/08/1984, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Resende 
Veludo e de Ester Rodrigues Veludo. A pretendente: KAREN FRIEDMANN ROZENBAUM, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/03/1985, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de William 
Ismael Rozenbaum Trosman e de Adriana Friedmann Garkov.

O pretendente: RODRIGO KOK DE CARVALHO GERIBELLO, profi ssão: administra-
dor de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/03/1978, residente e domiciliado na Vila Beatriz, São Paulo - SP, fi lho de Marcos de 
Carvalho Geribello e de Edith Kok de Carvalho Geribello. A pretendente: MARI DEL MAR 
TURATO, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-
nascimento: 08/01/1981, residente e domiciliada na Vila Beatriz, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos João Turato e de Maria Del Mar Gonzalez Franco Turato.

Em 22 de maio é 

celebrado o Dia 

Internacional da 

Biodiversidade, data 

proclamada pela 

ONU com a fi nalidade 

de conscientizar 

a sociedade a 

respeito do valor e a 

representatividade que o 

tema tem para o mundo

No Brasil, o período é 
uma oportunidade para 
debater as formas de 

utilização dos nossos recur-
sos naturais, reduzir os danos 
ambientais e sociais, uma vez 
que, em diversas regiões temos 
comunidades que dependem 
dos ingredientes oriundos da 
biodiversidade para garantir 
uma fonte de renda extra. 

Ao traçarmos um paralelo 
entre o tema e a indústria ali-
mentícia, encontramos bons 
exemplos, como as manteigas e 
óleos obtidos a partir de frutos 
e sementes da biodiversidade 
brasileira, entre eles o cupuaçu 
e a castanha-do-Brasil. A pro-
posta é que esses ingredientes 
sejam acrescentados a receitas 
tradicionais do dia a dia, como 
pães, bolos, cookies, molhos e 
maioneses, para fortifi car nutri-
cionalmente o alimento, além de 
proporcionar sabores exclusivos.

Ou seja, além desses pro-
dutos serem obtidos de forma 

sustentável, eles são benéfi cos 
para a saúde por serem natu-
rais. Aliás, podemos observar 
que cada vez mais cresce o 
número de consumidores 
conscientes, preocupados não 
apenas com o paladar, mas, 
também, com a saudabilidade 
e a procedência dos alimentos. 

Uma prova disso está no 
crescimento do mercado de 
produtos orgânicos e naturais. 
A expectativa para o ano 2017 
é de expansão entre 20% a e 
30%, de acordo com o Organics 
Brasil - programa de promoção 
internacional dos produtores 
orgânicos sustentáveis, fomen-
tado pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil).

Esse cenário nos mostra 
que a indústria alimentícia 
deve estar atenta às novas 
preocupações de consumo. 
Com o mercado cada vez mais 
exigente, é necessário desen-
volver trabalhos inovadores, 
realizar pesquisas constan-
temente para proporcionar 
alimentos 100% naturais e 
com um paladar atraente. Afi -
nal, o futuro da sobrevivência 
humana depende de práticas 
mais sustentáveis em todos os 
setores da economia.

(*) - É gerente comercial da Unidade 
de Negócio Concepta Ingredients, 

do Grupo Sabará, especializada no 
desenvolvimento de soluções com 

foco nas indústrias de alimentos, 
bebidas, nutrição animal e 

farmacêutica veterinária.

Como a indústria 
pode se benefi ciar da 

biodiversidade brasileira  
Lilia Kawazoe (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Battaglia disse que as 
declarações de Trump 
“machucaram muito”. 

Na ocasião, o magnata chamou 
os imigrantes mexicanos de 
“delinquentes”, “trafi cantes” e 
“estupradores”, além de anun-
ciar a construção de um muro 
na fronteira .

A expectativa é a de que 
o papel higiênico comece a 
ser vendido ainda neste ano. 
O mexicano contou que 30% 
do lucro das vendas serão 
destinados a programas de 
apoio a pessoas deportadas 
durante o mandato de Trump. 
O produto foi criado com 
base na brecha do Instituto 
de Propriedade Industrial do 
México, que concedeu para 
a “Trump Organization”, em-
presa do mandatário, o direito 
de exportar sua marca para 
diversos setores do país, como 

Empresário mexicano cria 
papel higiênico ‘Trump’

A ideia é do advogado Antonio Battaglia, que está prestes a lançar o papel higiênico no mercado. O 
slogan do produto tem frases sugestivas, como “suavidade sem fronteiras” e “este é o muro que vamos 
pagar”, que insinuam à política migratória de Trump

advogado afi rmou ainda que 
investiu 400 mil pesos mexi-
canos (cerca de R$ 70 mil) 
para produzir uma quantidade 
de papel higiênico sufi ciente 
para encher dois caminhões de 
carga, e espera que a demanda 
seja grande para que possa 
aumentar a produção.

A embalagem do papel hi-
giênico retrata a caricatura 
de um homem com o polegar 
erguido, em sinal de aprova-
ção. Não é a imagem exata de 
Donald Trump, mas o cabelo 
loiro remete claramente ao 
presidente norte-americano. 
Battaglia disse que respeita as 
leis mexicanas que protegem 
as marcas registradas, mas que 
não existe vínculo direto entre 
a imagem do magnata e seu 
produto. A Trump Organization 
não comentou o caso. (ANSA/
COM ANSA).

o da construção, do turismo, 
da hotelaria, de imóveis e de 
serviços fi nanceiros. 

No entanto, a companhia não 
se preocupou em registrar a 

marca para o setor de higiene, 
o que permitiu que a solicitação 
de Battaglia fosse aprovada 
em outubro de 2015, segundo 
os arquivos do instituto. O 
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É no cérebro que se encontra a base do amor 
e da fi delidade entre os casais. De acordo com 
um estudo conduzido pela Emory University, 
nos Estados Unidos, uma ligação nervosa é 
a grande responsável por reforçar a comuni-
cação entre as áreas internas do cérebro que 
cuidam da gratifi cação e do prazer e, quanto 
mais ela realiza este papel, mais ela estimula 
a formação de uma relação de amor estável 
e duradouro entre o casal. 

Segundo a pesquisadora Elizabeth Amadei, 
uma das líderes do estudo, “como humanos, 
nós sabemos os sentimentos que temos 
quando vemos imagens dos nossos parceiros 
românticos, mas, até agora, nós não sabíamos 

como o sistema de gratifi cação do cérebro 
funciona para nos guiar até esses sentimen-
tos”. Para a realização dessa pesquisa, que 
foi publicada na revista científi ca “Nature” 
na última quarta-feira (31), os estudiosos 
usaram como cobaias os arganazes do campo, 
pequenos roedores encontrados na América 
do Norte conhecido pelos cientistas como um 
dos melhores exemplos de amor monogâmico 
da biologia.

Os estudiosos, então, com ajuda de eletro-
dos, descobriram que áreas dos cérebros das 
fêmeas dos mamíferos se ativaram quando 
elas se acasalaram pela primeira vez com os 
machos e começaram a demonstrar sinais de 

que uma ligação duradoura havia sido criada 
com eles. Assim, essa parte da pesquisa mos-
trou que a formação dessa ligação amorosa 
entre os animais está diretamente ligada a 
duas áreas cerebrais: o córtex pré-frontal, 
que está ligado ao controle da gratifi cação, 
e ao núcleo accumbens, estrutura ligada à 
sensação de prazer. 

Além disso, também se descobriu que, 
quanto mais ativa for a comunicação entre 
as duas áreas, mais rapidamente a fêmea de-
senvolve uma relação amorosa com o macho 
e que o primeiro encontro sexual do casal 
reforça a conexão nervosa entre as áreas 
cerebrais (ANSA/COM ANSA).

Amor duradouro e fi delidade nascem no cérebro

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br


