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O inverno aumenta os riscos de doenças oculares, como as 

alergias e as infecções virais.

A médica disse que, no in-
verno, é comum ocorrerem 
casos de alergia ocular em 

pacientes que têm condição prévia 
alérgica e que, nesta época do 
ano, pioram, diferentemente dos 
que moram em países da América 
do Norte, que passam por este 
problema durante a primavera.

Segundo ela, no inverno tam-
bém é comum o aparecimento de 
doenças virais que afetam os olhos. 
Com relação à alergia, a especia-
lista completou que, no Brasil, a 
doença é em geral desencadeada 
pelo ácaro, muito presente, por 
exemplo, no cobertor e agasalhos 
que estão guardados. “Quando 
eles têm contato com este tipo 
de vestuário ou de coberta, de-
sencadeiam as crises alérgicas e o 
olho normalmente é afetado, nesta 
época, por conta disso”, advertiu.

Para evitar as alergias, a médica 
sugeriu lavar as cobertas e agasa-
lhos que estejam guardados antes 
de usar. Além disso, aconselhou 
manter janelas abertas durante 
um período do dia para fazer a 
ventilação da casa. “É uma época 
que a gente tira tudo do armário 
para usar. Então, tira antes de 
usar para pegar um sol, para 
arejar, lavar, porque isso diminui 

Inverno traz risco de doenças 
que podem comprometer a visão
O inverno exige atenção porque a época é propícia ao surgimento de doenças que podem comprometer 
a visão. O alerta é da oftalmologista Renata Rezende, professora de pós-graduação da PUC-Rio
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gripado. É aquele adenovírus na via 
aérea superior que também pega 
a superfície ocular. Não é aquela 
epidemia que a gente vê no verão, 
é uma conjuntivite mais branda, 
mas afeta os dois olhos”, explicou.

Renata, que também é inte-
grante da Academia Americana 
de Oftalmologia, destacou que 
as infecções respiratórias aca-
bam sendo mais frequentes no 
inverno porque é mais comum se 
permanecer em locais fechados 
para escapar do frio e o ambiente 
fi ca contaminado por partículas 
decorrentes até de espirros. Nesta 
situação, podem se manifestar 
também casos de herpes em pa-
cientes que também estão com 
baixa imunidade e que já tiveram 
contato com a doença.

“O mesmo herpes que provoca 
uma lesão labial pode dar uma 
recidiva ocular. Então, pode dar 
uma lesão na pálpebra, pode dar 
conjuntivite, que parece uma 
conjuntivite por vírus simples, 
mas pode ser causada pela herpes, 
pode afetar a córnea e pode afetar 
os tecidos dentro do olho, como 
a íris. O herpes é um vírus que 
pode estar associado ao compro-
metimento de várias estruturas 
oculares”, indicou (ABr) .

a concentração de ácaros. Deixa 
as janelas abertas, mesmo no frio, 
não deixar aquele ambiente muito 
fechado. Tem que circular o ar”, 
alertou.

Outra medida efi caz é sempre 
lavar as mãos e evitar levá-las no 
nariz, na boa e nos olhos. “Perder 
o hábito de levar a mão à face. É 
um cuidado importante, porque 
vai ajudar a prevenir uma infecção 
respiratória”, revelou. A médica 
também lembrou um velho erro 
de todos que fi cam com os olhos 

coçando, acrescentando que 
esfregar os olhos pode agravar o 
quadro das doenças.

Outro fator que contribui para 
os problemas de saúde ocular no 
inverno é a infecção viral causada 
pelo adenovírus, que provoca 
gripe e infecções respiratórias. De 
acordo com a médica, o paciente 
fi ca com baixa imunidade, o que 
permite o surgimento de doenças 
como a conjuntivite, que dá nesta 
época e é mais associada a situ-
ações em que o paciente já está 

        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 Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: PAULO ROIZMAN, profi ssão: empersário, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 22/11/1976, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Bension Roizman e de Sofi a Tania Roizman. A 
pretendente: DENISE GURFINKEL, profi ssão: hoteleira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1981, residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo - SP, fi lha de Décio Gurfi nkel e de Regina Stela Gurfi nkel.
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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.: ROGERIO PINHEIRO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/04/1985, profi ssão: auxiliar de logistica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Lourival Alves de Souza e de Avani Pinheiro da Silva. A pre-
tendente.: AMANDA DE SOUZA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 08/04/1989, 
profi ssão: copeira hospitalar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Hildo Pereira da Silva e de Gercionice Apolonio de Souza.

O pretendente.: POTIGUARA NASCIMENTO SILVA, natural de Senhor do Bonfi m, BA, 
nasc.: 29/07/1969, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Enos Silva e de Rosangela Nascimento dos Santos. A preten-
dente.: LUCINEIDE NUNES PINTO, natural de itiuba, BA, nasc.: 23/02/1967, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Pinto e de Nair Nunes Pinto.

O pretendente.: FERNANDO VICENTE CORREA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/03/1980, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Gilberto Mendes da Silva e de Maria das Graças Correa. 
A pretendente.: MADELENE PEREIRA DE GOES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1990, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em 
Guaianases. fi lha de: Gilvan Alves de Goes e de Inez Pereira dos Santos Goes.

O pretendente.: ADEMAR FERREIRA, natural de lucelia, SP, nasc.: 21/02/1958, pro-
fi ssão: encarregado administrativo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nelson Ferreira e de Guiomar dos Santos. A pretendente.: EDNA MA-
GALI PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Saude, BA, nasc.: 15/04/1966, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Adalia Pereira do Nascimento.

O pretendente.: DARLON FERREIRA DA SILVA, natural de Jacobina, BA, nasc.: 
08/02/1982, profi ssão: pexeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Mario Ferreira de Sousa e de Maria Delza da Silva. A pretendente.: IRACI 
NUNES PAIXÃO, natural de Umburanas, BA, nasc.: 28/04/1984, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alfredo Nunes Pai-
xão e de Valdelice Maria da Silva.

O pretendente.: JOÃO MARCOS SILVA MADEU, natural de Santo Andre, SP, nasc.: 
24/02/1984, profi ssão: vigilante patrimonial, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado em Maua - SP. fi lho de: Carlos Alberto Madeu e de Terezinha de Fatima da Silva 
Madeu. A pretendente.: JAQUELINE APARECIDA BEZERRA DA SILVA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 15/04/1978, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Bezerra da Silva e de Fatima Helena 
Bezerra da Silva.

O pretendente.: RODRIGO GARCIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/03/1984, profi ssão: agente de organização escolar, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Izildinha Garcia de Oliveira. A pretendente.: GABRIE-
LA COSTA CASTILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/02/1993, profi ssão: repre-
sentante de atendimento, estado civil: solteira, residente domiciliado em Guarulhos - SP. 
fi lha de: Moises Ricardo Castilho e de Luzia Aparecida Costa Castilho.

O pretendente.: AIRTON IANNIBELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1990, 
profi ssão: assistente rede e transferencia, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Penha de França. fi lho de: Altair Iannibelli e de Lucia Regina Silva Iannibelli. A pre-
tendente.: TAIRINI SOUZA QUINAGLIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/01/1991, 
profi ssão: analista de cambio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: David Quinaglia e de Rosilene da Silva Souza Quinaglia.

O pretendente.: OLUBOWALE PETER IGE, natural de Orile-Owu, Nigeria, nasc.: 
30/09/1983, profi ssão: professor de ingles, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Samuel Osuolale Ige e de Afolake Abosede Muibi Ige. A preten-
dente.: MARIA ILZA TELES DE ANDRADE, natural de Maracas, BA, nasc.: 08/01/1978, 
profi ssão: domestica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Armando Teles de Andrade e de Zilda Moraes de Andrade.

O pretendente.: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, natural de São José da Laje, AL, 
nasc.: 31/10/1980, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Francisco de Assis da Silva e de Maria do Carmo Pereira da 
Silva. A pretendente.: GISELI CAMPANHA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/09/1981, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Avelino Santos e de Maria Campanha Santos.

O pretendente.: JOÃO CARLOS SISTERNA, natural de Paranapanema, SP, nasc.: 
08/03/1955, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Matias Sisterna e de Aparecida Ramos. A pretendente.: SELMA MA-
RIA DO NASCIMENTO, natural de Recife, PE, nasc.: 25/04/1965, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero 
Bezerra do Nascimento e de Maria José Leite da Silva.

O pretendente.: LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/11/1997, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Lucena Paiva de Oliveira e de Francisca Lucia de Lucena Oliveira. 
A pretendente.: CAROLINE CRISTINA EUGENIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/12/1997, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente domiciliada em Guaru-
lhos - SP. fi lha de: Marcos Vinicio Eugenio e de Elaine Cristina Ferreira Eugenio.

O pretendente.: ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/11/1956, profi ssão: micro empresario, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Geraldo dos Santos e de Iracema dos Santos. A 
pretendente.: LUCIANA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/05/1973, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Carmelita Oliveira.

O pretendente.: ADAMIS RAMON GOMES DE ALMEIDA, natural de Arcoverde, PE, 
nasc.: 04/11/1991, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Aquila Maria Gomes de Almeida. A pretendente.: FERNANDA DE 
OLIVEIRA AZEVEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1989, profi ssão: auxiliar 
de loja, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ariovaldo 
Luiz de Azevedo e de Nevil de Oliveira Azevedo.

O pretendente.: MARCOS DARLIN SANTOS ROSAS, natural de Itabuna, BA, nasc.: 
23/05/1989, profi ssão: ajudante de produção, estado civil: divorciado, residente domici-
liado neste distrito. fi lho de: Abdias Oliveira Rosas e de Rosangela Bispo Dos Santos. A 
pretendente.: ALINE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/11/1994, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Francisco Paulo da Silva e de Maria Ley da Silva.

O pretendente.: KELISSON SABINO PORTO, natural de Passos, MG, nasc.: 
28/08/1979, profi ssão: instalador tecnico, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado em Guaianases. fi lho de: Sebastião Antonio Porto e de Antonia Sabino Porto. A 
pretendente.: GISLEINE PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/05/1987, profi ssão: ajudante de cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: José Belarmino dos Santos e de Iris Pereira dos Santos.

O pretendente.: CHRISNER LOUIS, natural de Petion-Ville, Haiti, nasc.: 01/06/1990, 
profi ssão: estudante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Judenerd Louis e de Violette Pierre. A pretendente.: RACHELLE JOSEPH, natural de 
delmas, haiti, nasc.: 19/11/1992, profi ssão: atendente, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Jean Rodrigue Joseph e de Rosite Sylvestre.

O pretendente.: WALLYD SAID TAKI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1986, profi ssão: 
eletricista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Said Hamud Taki 
e de Marcia de Oliveira Taki. A pretendente.: ELAINE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 05/06/1984, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Nelson Francisco de Oliveira e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente.: MARCOS VITORINO CYBIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/12/1990, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nelson dos Santos Cybis e de Vaneide Maria Vitorino. A pretendente.: 
DALICE DA CONCEIÇÃO ROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/04/1998, profi s-
são: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José de Deus Rosa Sobrinho e de Andreia Norberta da Conceição.

O pretendente.: JONATAS OLIVEIRA DE SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/04/1991, profi ssão: chefe de vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Gildeson Francisco de Santana e de Maria dos Anjos de Olivei-
ra. A pretendente.: RAFAELA BEZERRA DE SOUZA, natural de Carolina, MA, nasc.: 
08/05/1992, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Caroli-
na - MA. fi lha de: Raimundo Luiz Dourado de Souza e de Maria da Paz Bezerra de Souza.

O pretendente.: ALEX SANDRO RIBEIRO SOARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/06/1976, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Ribeiro Soares e de Maria Aparecida de Sousa Ribeiro. A pre-
tendente.: KATIA SANTOS DE GOIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/07/1984, 
profi ssão: tecnica de enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Antonio Cleber Laune de Gois e de Maria Augusta Santos de Gois.

O pretendente.: MAXWELL PIERRE APRIGIO DA SILVA, natural de Maceio, AL, nasc.: 
21/05/1995, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jaziel Aprigio da Silva e de Joseane dos Santos Aprigio da Silva. A 
pretendente.: RAISSA MARIA ROMÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/01/1999, 
profi ssão: auxiliar de cobranca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Marcos Roberto Romão e de Andrea Correia Lins.

O pretendente.: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Suzano, SP, nasc.: 
10/07/1990, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Lucilene Conceição da Silva. A pretendente.: ALESSANDRA OLIVEI-
RA DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/05/1997, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Abdias Bispo de Jesus 
e de Silvana Maria da Silva Oliveira.

O pretendente.: DIVACI FELIX DA ROCHA, natural de São Sebastião, AL, nasc.: 
05/06/1954, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Daniel Felix da Rocha e de Noemia Barbosa dos Santos. A pretendente.: 
MARIA DULCE FERREIRA, natural de Palmares, PE, nasc.: 05/04/1956, profi ssão: do-
mestica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Miguel 
Antonio Ferreira e de Francisca Neonilda Ferreira.

O pretendente.: LUCAS SOUZA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/03/1995, 
profi ssão: controlador de operações, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Sandro Aparecido da Silva e de Katia Regina Souza da Silva. A pre-
tendente.: NICOLE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/07/1999, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Eduardo Souza Barreto e de Karen de Almeida Costa Barreto.

O pretendente.: CHARLES LUIZ DOS SANTOS, natural de Montes Claros, MG, nasc.: 
15/10/1979, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Januario Luiz dos Santos e de Antonia Maria de Jesus Santos. A 
pretendente.: ELIZABETH FILIPE DA SILVA, natural de Recife, PE, nasc.: 21/10/1974, 
profi ssão: encarregada de limpeza, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Genival Filipe da Silva e de Ivonete Francisca da Silva.

O pretendente.: MARCOS AURELIO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/08/1984, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Adilson de Lima e de Zenid Aparecida de Lima. A pretendente.: 
LETICIA CRUZ DA SILVA, natural de Mogi das Cruzes, SP, nasc.: 16/02/1994, profi s-
são: bancaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Luis Candido da Silva e de Maria de Lourdes Cruz da Silva.

O pretendente.: SIDNEY OLIVEIRA CRISTOVÃO DA LUZ, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/12/1988, profi ssão: engenheiro de laboratorio, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Gil Cristovão da Luz e de Celina Valeria Oliveira 
da Luz. A pretendente.: AMANDA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 19/12/1992, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Celso de Oliveira e de Eliana Alves da Silva Oliveira.

O pretendente.: MARCOS MURASSE MOZIEM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/01/1987, profi ssão: tecnico de qualidade, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do Penha de França. fi lho de: Kazuo Moziem e de Janice Kasuko Murasse. A pretenden-
te.: CARINA ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/01/1989, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero 
Honorio da Silva e de Maria de Fatima Alves Silva.

O pretendente.: GERALDO ALTIERI JUNIOR, natural de Bocaina, SP, nasc.: 
15/05/1948, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Geraldo Altieri e de Maria Giro. A pretendente.: ZENAIDE CRISTINA 
DA SILVA, natural de Ourives, BA, nasc.: 16/03/1967, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lindolfo Rodri-
gues da Silva e de Auta Rosa de Jesus.

O pretendente.: JOSÉ RICARDO TIAGO DE ANDRADE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/05/1972, profi ssão: torneiro mecanico, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Manoel Tiago de Andrade e de Maria José Batista Andra-
de. A pretendente.: ELOISA REGINA CORREA DE PAULA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/05/1972, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Luiz Correa de Paula e de Vilma Aparecida Correa de Paula.

O pretendente.: HEBERT CARLOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/06/1987, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Carlos da Silva e de Maria Aparecida dos Reis. A pretendente.: BRUNA ROBERTA 
REIMBERG LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/10/1991, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio 
Roberto Viana de Lima e de Rita de Cassia Reimberg Lima.

O pretendente.: VALTER SEVERINO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/04/1974, profi ssão: analista de cobranca, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado Itaim Paulista. fi lho de: João Severino da Silva e de Maria Luiza de Barcelos. A 
pretendente.: EDISETE DO CARMO SA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/06/1978, 
profi ssão: gerente de relacionamento, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: João Virgolino de Sa e de Maria do Carmo Silva.

O pretendente.: REGIS PORTO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/07/1970, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Osmar Porto da Silva e de Maria Fernanda Porto da Silva. A pretendente.: ROSE-
MARY CASTILHOS, natural de Varginha, MG, nasc.: 27/03/1961, profi ssão: assistente 
social, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roque 
Castilhos e de Alice Castilhos.

O pretendente.: JEFERSON SANTANA MAXIMO DE SOUZA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 06/02/1989, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Douglas Maximo de Souza e de Denise de Santana. A 
pretendente.: KAREN LAIANE SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/09/1995, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Tereza Maria dos Santos.

O pretendente.: RAFAEL BARRETO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/08/1986, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Serafi m Barreto de Lima e de Bernadete Aparecida Bahia de Lima. 
A pretendente.: LEILIANE BARBOSA RIBEIRO, natural de Jussara, BA, nasc.: 
26/07/1981, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Joaquim Alvim Ribeiro e de Maria Flordenice Barbosa da Silva.

O pretendente.: FELIPE PELLOSO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/09/1987, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Amauri da Silva e de Roseli Pelloso da Silva. A pretendente.: 
LIGIA MARIA PARENTE FUENTES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/05/1993, pro-
fi ssão: auxiliar de escritorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Gonçalves Fuentes Filho e de Maria Fernanda Parente Fuentes.

Conversão de União Estavel em Casamento

O interessado.: GIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/10/1975, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Severino Rodrigues de Souza e de Marluce Maria de Souza. A inte-
ressada.: EDELAINE TEIXEIRA CUNHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/12/1980, 
profi ssão: assistente juridico, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Valdecino Teixeira Cunha e de Felecina Maria Pereira Cunha. Obs.: Vencido o 
prazo legal, previsto no artigo 1532 da lei 10406 de 10/01/02 - CCB, e caso não sejam 
apresentados impedimentos, o registro da conversão da união estavel em casamento 
sera efetuado sem solenidade matrimonial.

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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QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2017

USO INDEVIDO DO VALE TRANSPORTE
Empresa possui funcionário que se enquadra na cota de PCD, 
entretanto vem solicitando o VT. Devemos conceder o VT mesmo 
sabendo que tem o benefício da condução gratuita, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIR PARA O INSS DURANTE LICENÇA MATERNIDADE
Sócia da empresa durante a licença maternidade deve contribuir para 
o INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE ABERTURA DA MATRÍCULA CEI
Qual a obrigação da abertura da matricula CEI para serviços de cons-
trução civil, tanto prestador ou tomador, pode ocorrer a dispensa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE LEGAL DE AFASTAMENTOS
Qual a base legal dos afastamentos de auxílio doença, acidente 
e maternidade? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário afastado por auxilio doença foi alterado para invalidez, 
podemos rescindir o contrato, como proceder com os benefícios: 
vale alimentação, seguro de vida? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIOS DO CADASTRAMENTO NO PAT
Quais os benefícios da empresa do simples ser cadastrada no PAT - 
Programa de Alimentação do Trabalhador? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO PARA RECONTRATAÇÃO
Qual o tempo para a recontratação de ex-funcionário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

w
w

w
.c

a
n

d
in

h
o

.c
o

m
.b

r

CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ/MF 07.984.249/0001-28  
NIRE 35.220.151.112 - CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Na forma do artigo 1.152 da 
Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os Senhores Sócios Quotistas, a participarem da Reunião 
Anual de Sócios que se realizará no dia 20/07/2017, às 15h, na sede social da Companhia, na 
Cidade de Votorantim/SP, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, 
Lageado, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) Isentar de 
responsabilidade os Administradores pela não convocação da Reunião Anual de Sócios no prazo 
legal estabelecido no artigo 1078 da Lei nº 10.406/2002, bem como pela não disponibilização 
das Demonstrações Financeiras da Sociedade no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 
2016; (iii) Eleger administradores e consequentemente alterar a cláusula nona do contrato social; 
(iv) Consolidar o contrato social. As informações referentes à ordem do dia estão à disposição 
dos Sócios na sede da Sociedade.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS S/A - CNPJ/MF 09.279.801/0001-02   
NIRE 35.300.351.771 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 
20/07/2017, às 15h30min, na sede social da Companhia, na Avenida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, nº 154, Bloco C2, sala 04, Centro, Cidade de Votorantim/SP, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade 
os Diretores pela não convocação de AGO, bem como pela não disponibilização das 
Demonstrações Financeiras da Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios 
de 2012 a 2016; (iv) eleger a diretoria e deliberar sobre sua verba global anual.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

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


