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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI

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: KAIKI OLIVEIRA AMORIM,

e de Lucimar de Oliveira Amorim. A pretendente: RAQUEL TATEISHI BENETTI, estado 

O pretendente: GUSTAVO ROSADO,

JULIANNA BORGES SANTANIELLI,

O pretendente: JULIANO VANDERLEI SPOSITO,

TALITA DOMINGUES 
MACARRÃO,

O pretendente: CAIO CÉSAR DIDIMO,

BIANCA VIEIRA DE SOUZA, estado civil 

O pretendente: EVERTON SOARES SANTOS,

RENATA CANDIDO DE OLIVEIRA,

Oliveira e de Solange Aparecida Candido de Oliveira.

O pretendente: TIAGO NOBREGA GUIMARÃES,

CAMILLA LAÍS MORAES 
MATOS,

O pretendente: GABRIEL MANCINELLI CASTELLI GRUPPI,

HANNAH PAULA AGUIAR, 

O pretendente: ÉMERSON PAIVA TELES,

DANIELA DE SOUZA NUNES, estado civil solteira, 

O pretendente: VITOR LUIS ALVES DOS SANTOS,

VIVIANE CANDIDO DA 
LUZ,

O pretendente: NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 

MAYARA FERNANDES CUNHA,

O pretendente: DENIS VILABOA FACHAL,

DAYANE CRISTINA SILVERIO, estado civil 

O convivente: LEANDRO DIAS PEREIRA,

convivente: GESSICA CHRISTINE QUEIROZ RODRIGUES,

O convivente: EMERSON FELICIANO,

convivente: FÁBIO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA,

O convivente: LUCIANO DE OLIVEIRA MACIEL FILHO,

A convivente: REGIANE GOMES MARTINS,

O pretendente: LUIS DE ANDRADE NETO,

de. A pretendente: RAVENA STEPHANNYE DE SOUZA,
neste 

O pretendente: RODRIGO COELHO DA VERA CRUZ,
na 

BIANCA PINTO BÜHRER SILVA, estado civil solteira, 

e domiciliada 

O pretendente: LUIZ ANTONIO SOUZA VAZ,

MARIANA RODRIGUES SILVA,

O pretendente: LAERTE DA SILVA LEMOS,

mento da Silva. A pretendente: COSMA LUANA DE MELO DO NASCIMENTO, estado 

domiciliada 

O pretendente: EMERSON BOZZI DE OLIVEIRA,
neste 

DANÚBIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, 

residente e domiciliada 

O pretendente: SIDNEY FRENEDA,
neste Subdistrito, 

TATIANE HERRERA,

O pretendente: DANILO JORGE PINEZI,

ANA LUCIANA DE OLIVEIRA ABREU,
neste Subdistrito, 

O pretendente: ÉVERSON ALBUQUERQUE LUCCAS,

pretendente: MYLENA RAMOS DA SILVA,
, 

O pretendente: ALEXANDRE NOGA,
, 

LUCIANA ANGELA 
TANESE,

O pretendente: GEORGE JOÃO RODRIGUES,
neste 

pretendente: SIMONE DA SILVA,
neste Subdistrito, 

O pretendente: WANDERLEY ROBERTO ENG,

CLEIDE REGINA 
LEITE,

Leonel Leite e de Virginia Gonçalves Leite.

O pretendente: CHIKEZIE LOUIS OKOYE, nacionalidade nigeriana, estado civil divor

domiciliado 
A pretendente: AURELINA ANGÉLICA DOS SANTOS,

neste Sub

O pretendente: THIAGO NATALINO DE SOUZA,
neste 

JANAINA CASTILLO MARQUES, estado civil 

e domiciliada 

O pretendente: HELCIAS PEREIRA LOUZEIRO,

domiciliado 
SYLVIA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil 

dente e domiciliada 

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES

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:

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 

O pretendente: BRUNO JARDIN MOREIRA,

AYLA FERNANDA OLIVEIRA,

O pretendente: JULIO CALIL,

FLAVIA 
PEIXOTO DE TOLEDO,

O pretendente: DENNIS KENT DEGRAFFT,

MARIA ALVES DE SOUZA, 

O pretendente: THEODORO DINIZ BARBOSA NETO,

de Sandra Helena Fernandes Camargo Barbosa. A pretendente: CASSIANE BASSOLI, 

O pretendente: ANDREAS CHRISTIAN KLEINSCHMIDT,

JULIANA PUJOL RENOVATO,

O pretendente: LUCAS JOSÉ TACHOTTI PIRES,

pretendente: NÁDIA NEVES,

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)

Wire Tube Artefatos de Metal Ltda - EPP, torna público que recebeu, da Secretaria de
Meio Ambiente de Mauá, a Licença de Operação nº 2017036 - renovação - p/ produção de
artefatos estampados de metal situado(a) à Rua Cabo João Romeu Teixeira, 111/121,
conforme consta no Processo Administrativo nº 4652/2017.

12ª VC - Capital.   

, 
julgada procedente, condenando

executado, independentemente de nova 
 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002130-37.2013.8.26. 0024 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Andradina, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Oliveira Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Rafael Pedão Magalhães-ME, CNPJ/MF nº 07.498.241/0001-51 e a Rafael Pedão Magalhães
e José Pereira da Silva, que Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A, lhe
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de R4 558.074,97,
referente a cédula de crédito bancário, empréstimo, Capital de Giro, operação nº 00333018000000-00080,
na agência 3018 - AndradinaSP, devidamente vencidas e não pagas. Estando o executado em local ignora-
do, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após 20 dias supra, pague o débito atuali-
zado em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 06 parcelas mensais, sob pena de penhora de bens e sua avaliação na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de Andradina, aos 25 de maio de 2017.                                                          (13 e 14)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005779-88.2015.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mariano Krzyzanowski, RG 2.215.945, CPF 010.800.598-49
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobran-
ça da quantia de R$ 48.546,35 (fevereiro/2015), referente ás despesas da taxa de conservação e me-
lhoramentos dos lotes 13, 14, 20 da Quadra OK, PJ, PU, Empreendimento Ninho Verde II. Estando o
réu, em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado 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 SP, aos 19 de abril de 2017.                                                                                 (13 e 14)

1ª VC – Reg. Lapa. 
  

PROGETEC TÉCNICA E MONTAGEM 
DE MÓVEIS LTDA-ME
Andrade  NADER BAZZI 

se a requerida em lugar ignorado, foi d

nomeado curador especial e dado 
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2º RP – Capital.  

Aragão Ga
 

USUCAPIÃO

expede
 o feito, sob pena de presumirem se aceitos como verdadeiros 

. 

O agronegócio do País coloca-
se entre os mais evoluídos do 
mundo, inclusive no que diz 

respeito às boas práticas de manejo 
de nutrientes e conservação do solo. 
Atualmente, produtores e órgãos do 
meio ambiente discutem o aperfeiço-
amento do Código Florestal Brasileiro, 
criado há cinco anos, com o objetivo 
de melhorar a safra sem prejudicar o 
ambiente. Um instrumento importante 
para sua efetivação, e que vem sendo 
implantado com sucesso, é o Cadastro 
Ambiental Rural.

A despeito dessas boas notícias, mui-
tos preconceitos e falta de informação 
ainda cercam o universo agro. Veja o 
caso dos fertilizantes, muitas vezes cri-
ticados sem qualquer fundamento. Os 
fertilizantes, sejam minerais ou orgâni-
cos, são compostos que desempenham 
função primordial no desenvolvimento 
das plantas: fornecem ao solo os 
nutrientes que elas necessitam para 
germinar e produzir folhas, sementes 
e frutos. O uso consciente e o emprego 
de técnicas agrícolas adequadas são a 

Mitos e verdades sobre os fertilizantes
Em 2016, a produção agrícola no Brasil bateu recorde, alcançando 230 milhões de toneladas. E isso ocorreu com o aumento de somente 6% na área plantada

chave para o aumento da produtividade 
agrícola e, consequentemente, a redu-
ção do custo dos alimentos.

Principalmente para tentar acabar 
com mitos e inverdades a respeito 
desse assunto, existe no Brasil, desde 
2016, a Nutrientes Para Vida (NPV), 
iniciativa que possui visão, missão 
e valores análogos aos da coirmã 
americana, a Nutrients For Life. O 
objetivo dela é esclarecer e informar 
a sociedade sobre os benefícios dos 
fertilizantes (ou adubos) na produção 
dos alimentos, bem como sobre sua 
utilização adequada. O Diretor do 
Instituto Internacional de Nutrição de 
Plantas do Brasil (IPNI) e ex-coorde-
nador técnico da NPV, Dr. Luís Ignácio 
Prochnow, chama a atenção para a im-
portância de se diferenciar fertilizante 
de agrotóxico, por exemplo. 

O primeiro tem a função de fornecer 
nutrientes para o desenvolvimento das 
plantas enquanto o segundo, também 
denominado de defensivo agrícola, visa 
proteger as plantações contra o ataque 
de doenças e pragas. Outra dúvida 

recorrente diz respeito aos termos 
fertilizante e adubo. Eles são sinônimos, 
e representam os compostos químicos 
que podem ser encontrados na forma 
orgânica ou inorgânica, dependendo 
da sua origem.

Segundo Prochnow, é fundamental 
utilizar os produtos de forma adequada 
e responsável: “Tudo ou quase tudo que 
você utilizar de forma inadequada pode 
trazer problemas, e com os fertilizantes 
não é diferente”. Por isso, o IPNI adota 
o conceito dos “4 Cs” no manejo dos 
fertilizantes, cujos princípios funda-
mentais são: utilizar a fonte correta, a 

dose correta, aplicar na época correta 
e no local correto. “Desde que se ado-
te esse manejo com critério, haverá 
aumento de produtividade e de lucra-
tividade na atividade agrícola, com 
maior sustentabilidade da produção e, 
inclusive, maior qualidade nutricional 
dos produtos, sem causar problemas 
ao ambiente”, acrescenta.

Todo ser vivo necessita de nutrien-
tes, e os fertilizantes são compostos 
que, quando utilizados corretamente, 
proporcionam maior qualidade aos pro-
dutos agrícolas. Com o fornecimento de 
nutrientes em quantidades adequadas 

e balanceadas para as plantas, dentro 
de um programa agronômico eficiente, 
há maior qualidade nutricional e, con-
sequentemente, maior benefício para  
os consumidores. “As pessoas devem 
se precaver contra os comentários 
negativos da mídia sobre esse tema e 
se preocupar realmente com os aspec-
tos técnicos e científicos da utilização 
dos fertilizantes, antes de tecerem 
comentários sobre o assunto, porque 
muito do que se diz não corresponde 
à realidade”.

Os fertilizantes são responsáveis por 
cerca de 50% da produção mundial de 
alimentos, ou seja, sem eles haveria 
menor quantidade de alimentos para 
a população e, consequentemente, 
maiores problemas de fome e des-
nutrição no mundo. Eles garantem a 
segurança alimentar para a crescente 
população mundial. “Recomendo que 
visitem o site do Nutrientes Para a 
Vida (www.nutrientesparaavida.org.
br), que contém informações científi-
cas e verídicas a respeito do assunto”, 
aconselha Prochnow (NPV).


