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Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005665-98.2017. 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jamile Silva Menezes, Rua Cenerino Branco de
Araujo, 121, Vila Campo Grande - CEP 04455-060, São Paulo-SP, CPF 312.304.888-80, RG
291434836, Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pague a quantia de 27.185,13 (em 01/02/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017.               (11 e 12)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004102-93.2015. 8.26.0011/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SP, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller, na forma da Lei, etc. Faz Saber  a(o) Wellyda Bertucia Lira de Andrade, CPF 325.054.738-70,
RG 40.243.584, Brasileiro e Sérgio Gomes, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia de R$80.173,82, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2017.                                     (11 e 12)

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 Cobrança da
quantia de R$ 48.546,35 (fevereiro/2015), referente ás despesas da taxa de conservação e
melhoramentos 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.                                    (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007677-04.2014. 8. 26.0704 A MMa. Juíza de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Renata Rodrigues Ramos, RG Nº 451895162, CPF/MF Nº 366.946.058-62 que União
Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 1.980,10, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a
representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. 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 junho de 2017.                     (11 e 12)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015. 8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758-02,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 5.266,90 (atualizado até março/2017), que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo subsequente de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. 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 junho de 2017.                (11 e 12)

Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009847-78.2015.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de
Direito da 7ª VC da Capital/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bianca Boemer Fabbri RG Nº
32.241.361-8, CPF/MF Nº 334.695.948-13 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da
quantia de R$5.985,43, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertido de
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. São Paulo, 25 de maio de 2017.                                                                           (11 e 12)

Pier David Malloni/ANSA

Não é verdade que para 
ter uma boa noite de 
sono é preciso dormir 

por oito horas ou que comer 
queijo antes de dormir causa 
pesadelos. Esses e outros 
40 mitos sobre o sono foram 
elencados pelo presidente 
honorário da Sociedade Bri-
tânica do Sono, Graham Law, 
em seu livro “Sono melhor: A 
ciência e os mitos”. Segundo 
o pesquisador, seguir alguns 
mitos para ter uma boa noite 
de sono pode mais atrapalhar 
do que ajudar. 

“Há um monte de mitologia 
sobre como ter uma boa noite 
de sono. Muitas possuem as 
melhores das intenções, no 
entanto, alguns dos mitos 
mais persistentes não são 
apenas errados, eles podem 
ser perigosos para a saúde e 
bem-estar”, revelou. Algumas 
lendas descritas no livro por 
Graham são populares, como 
por exemplo, que uma boa 
noite de sono deve ser inin-
terrupta ou que “o sono de 
uma hora antes da meia-noite 
é equivalente a dois sonos 
após”. Ambas são erradas, 
segundo o pesquisador. Tam-
bém as convicções de que dor-

Conheça alguns mitos sobre o sono.

Dormir 8horas? Evitar certos 
alimentos? Conheça mitos sobre sono
“Há um monte de mitologia sobre como ter uma boa noite de sono. Muitas possuem as melhores das 
intenções, no entanto, alguns dos mitos mais persistentes não são apenas errados, eles podem ser 
perigosos para a saúde e bem-estar”
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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:

O pretendente: FREDSON VELOSO CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de 
manutenção, nascido em Eliseu Martins, PI, no dia (21/03/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo Cardoso e de Maria Veloso da Silva 
Cardoso. A pretendente: JUCICLEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Jataúba, PE, no dia (23/04/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aristides João da Silva e de Iraci Rita da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/06/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Abreu e de Edna Aparecida da Silva Abreu. A 
pretendente: LETICIA MORAES DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Divinópolis, MG, no dia (24/05/1995), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton César de Paula e de Eliane Aparecida Moraes de Paula.

O pretendente: JOSÉ JORGE SÔDE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santa Rita de Jacutinga, MG, no dia (05/01/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tobias Pereira e de Maria Aparecida Sôde. 
A pretendente: MARIA LAURINETE PEREIRA DE MOURA, estado civil viúva, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em Vertentes, PE, no dia (26/02/1956), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira da Silva e de Maria Dolores de Moraes.

O pretendente: JOSÉ DE SALES DE BARROS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de carga, nascido em Palmares, PE, no dia (16/02/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Sales de Barros e de Maria Dulce da Silva. 
A pretendente: KARINA PEREIRA BORGES, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/09/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Teixeira Borges e de Gertrudes Pereira Borges.

O pretendente: DANILO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
créditos, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (21/11/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Ione Alves Santiago 
da Silva. A pretendente: BRUNA DA COSTA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar contábil, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/07/1986), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos de Freitas e de Maria Rosalina da Costa.

O pretendente: SULIVAN SOUZA VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Picuí, PB, no dia (30/08/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Silvano Souza e de Maria do Socorro 
Souza Vasconcelos. A pretendente: LETICIA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão promotora de vendas, nascida em Serrolândia, BA, no dia (07/02/1978), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Maria 
do Socorro Souza Santos.

O pretendente: WALLAN ALEXANDRE LEOPOLDINO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de monitoramento, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/10/1994), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Alexandre de Souza 
e de Elaine Cristina Leopoldino. A pretendente: DÉBORAH MACIEL DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de folha de pagamento, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (02/02/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Edson da Silva e de Rozolene Barbosa Maciel da Silva.

O pretendente: JOSÉ LOURENÇO OSCAR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Maceió, AL, no dia (26/08/1963), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cícero Lourenço dos Santos e de Albertina Oscar dos Santos. A pre-
tendente: ELENILZA GAMA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Igaporã, BA, no dia (23/12/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pergentino José de Santana e de Alaide Gama dos Santos.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (12/06/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos dos Santos e de Cleziane Nascimento dos 
Santos. A pretendente: BARBARA LETICIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
conferente, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (07/05/1995), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Betania da Silva.

O pretendente: ALOISIO LOURENÇO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão policial militar, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (02/01/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Lourenço dos Santos e de Sofi a 
Aparecida de Lima Santos. A pretendente: KEROLIN DA SILVA BENTO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em Jundiaí, SP, no dia (30/08/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osias Bento e de Maria 
Madalena Gomes da Silva Bento.

O pretendente: CLAUDIO SILVA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão en-
carregado de limpeza, nascido em São Gonçalo, RJ, no dia (22/08/1981), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manuel dos Santos e de 
Ester Silva dos Santos. A pretendente: LUCINEIDE MARIA DE CASTRO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia (28/11/1975), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Castro e de Dulcinéa 
Maria de Castro.

O pretendente: JOSIVAN PEDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão por-
teiro, nascido em Osasco, SP, no dia (09/05/1977), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos e de Maria da Soledade Pereira dos 
Santos. A pretendente: FABIANA OLIVEIRA GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente admistrativo, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (03/03/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Fernandes Gui-
marães e de Janice Oliveira Guimarães.

O pretendente: DELIO ARAUJO DE AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão car-
pinteiro, nascido em Tutóia, MA, no dia (25/06/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Araujo de Amorim e de Maria Lineusa 
Araujo de Amorim. A pretendente: ADÁRIACY VALE DO VALE, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de vida escolar, nascida em Tutóia, MA, no dia (31/10/1989), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Merval Mendes do Vale e 
de Maria Doracy Alves Vale.

O pretendente: ANTONIO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bal-
conista, nascido em Moreilândia, PE, no dia (08/11/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Lopes de Deus e de Maria Jusse 
Silva Santos. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS FREIRE, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Barbalha, CE, no dia (11/01/1991), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Mauro Freire e de Maria 
Aparecida Freire.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA BORGES PESSÔA, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/01/1983), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Pessôa e de Ivani Vieira 
Borges Pessôa. A pretendente: GISELE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil soltei-
ra, profi ssão manicure, nascida em Goiânia, GO, no dia (04/11/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, Perus, São Paulo, SP, fi lha de José Xavier Santos e de 
Anisia Marli de Oliveira Santos.

A pretendente: JULIANA STIVANELLI, estado civil solteira, profi ssão tecnóloga em 
radiologia, nascida em Caieiras, SP, no dia (29/07/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Stivanelli e de Celina Benedita Fajardo 
Stivanelli. A pretendente: JULIANA ZADRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (17/12/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo de Oliveira 
Lima e de Jaqueline Zadra Lima.

O pretendente: RENNAN BUENO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Osasco, SP, no dia (14/12/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Alves e de Juçara Bueno Alves. A pretendente: 
PATRICIA APARECIDA PAIÃO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão d0 lar, nascida 
em Caieiras, SP, no dia (19/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Carlos de Jesus e de Maria Iraci Paião.

O pretendente: JEFERSON QUEIROZ DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Santo André, SP, no dia (22/02/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Sousa e de Edileuza Teixeira de 
Queiroz de Sousa. A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Córrego do Bom Jesus, MG, no dia (08/05/1970), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista da Silva e de 
Filomena Azevedo da Silva.

O pretendente: BRUNO FERNANDES DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/06/1988, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Risomar Fernandes de Assis e de Maria do Socorro Fernandes de Assis. A 
pretendente: LETICIA PAVAN CASTELLO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo de Moraes Castello e de Ione Pavan Castello.

O pretendente: CESAR AUGUSTO PANTOLIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/07/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Pantoliano e de Angelica Maria 
Pescaroli Pantoliano. A pretendente: LIVIA ALVES MAIA, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em Salvador - BA, no dia 01/04/1991, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Dilton Soares Maia e de Luciene Alves Maia.

O pretendente: VALBER ERUNDIM DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Campina Grande - PB, no dia 23/05/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilza Edna do Nascimento. A pretendente: 
ANABEL DA CRUZ PINTO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Alagoi-
nhas - BA, no dia 13/10/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando José do Nascimento Pinto e de Nilsete Rosa da Cruz Pinto.

O pretendente: LUIZ FELIPE GAMBAROTO GENOVESI, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Genovesi e de Regina Maura Gam-
baroto Genovesi. A pretendente: MAYARA LICO SPADA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/04/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Spada e de Mônica 
Alves Lico Spada.

O pretendente: WILSON PEREIRA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1967, residente e domiciliado na Mooca, São 
Paulo - SP, fi lho de Benedito Pereira Dourado e de Zilda Pondé Dourado. A pretendente: 
KATIA REGINA SILVA ARANDA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Bernardo do Campo - SP, no dia 30/03/1977, residente e domiciliada na Mooca, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Aranda e de Epifania Silva Aranda.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA FARIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Silva Faria e de Paulina Maria da Silva Faria. A pre-
tendente: BEATRIZ BORGES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Borges Pereira e de Kátia Fonseca Menezes Borges Pereira.

O pretendente: VITOR BONAMICHI DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente, nascido em Inconfi dentes - MG, no dia 11/11/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vitor Aparecido de Almeida e de Vilma Aparecida 
Bonamichi de Almeida. A pretendente: TAMIRES ALVES DE ESPINDOLA, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanda Alves de Espindola.

O pretendente: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves dos Santos e de Eunice Ribeiro dos 
Santos. A pretendente: NOEMI SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oenias Lima e de Telma Lopes da Silva Lima.

O pretendente: ROGERIO MAÇAN DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/11/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Ribeiro de Oliveira e de Maria José 
Aparecida Maçan de Oliveira. A pretendente: AMANDA SILVA DE ALMEIDA, estado civil 
divorciada, profi ssão diretora escolar, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Aguilera de 
Almeida e de Rosemeire Silva de Almeida.

O pretendente: THOVAN TUCAKOV CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Henrique Caetano e de Salete Tucakov Caetano. A pre-
tendente: FABIANA MONTEIRO FERRARI, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reno Ferrari Filho e de Judite de Jesus Monteiro Ferrari.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LEANDRO SCALA GALVÃO, estado civil divorciado, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Regis Galvão e de Ondina Scala Galvão. A convivente: SUELEN 
DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 02/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos da Silva e de Noeme Maria de Oliveira Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

mir menos faz emagrecer ou 
que pessoas idosas precisam 
dormir mais estão erradas. 

Outros são mais “fanta-
siosos”, como aqueles que 
acreditam que a cabeça pode 
explodir durante o sono ou 
que para ver se há um bom 
cochilo é preciso fazer o teste 
da colher, diz ainda. Graham 
ainda conta que já ouviu 
muitas histórias e deixou 
diversas de fora do livro. “Eu 
já ouvi centenas de histórias 
e exemplos de estudantes e 
participantes na pesquisa. Há 

40 mitos no livro, mas deixei 
de fora muitas outras”, co-
mentou. O especialista ainda 
duvida de diferentes métodos 
utilizados para dormir. Não é 
verdade, por exemplo, que a 
televisão induz o sono ou que 
ingerir um pouco de álcool 
antes de ir para a cama ajuda 
a adormecer.

O autor explica que “cada 
pessoa tem seu próprio ‘dé-
bito de sono’ e um ritmo 
circadiano [período em que 
se baseia o ciclo biológico] 
trabalhando em conjunto, mas 

você também pode fi car fora 
de sincronia e, muitas vezes, 
é este desequilíbrio que causa 
problemas de sono”. “Não po-
demos fazer muito para este 
ritmo circadiano porque ele é 
muito infl uenciado pelo com-
portamento”, concluiu. Um 
dos falsos mitos espalhados 
que preocupam até mesmo 
casais é a crença de que você 
não pode ir para a cama depois 
de uma discussão. Se for, não 
terá efeito sobre a saúde do 
sono, embora talvez possa 
afetar o casal.

O segmento brasileiro de 

animais de estimação 

ocupa atualmente a 

terceira posição no 

ranking mundial, 

fi cando atrás dos 

Estados Unidos e Reino 

Unido

Uma das fortes mudan-
ças que ocasionaram 
o crescimento está na 

relação entre famílias e pets, 
aliada a fatores sociológicos e 
psicológicos. Mas quais são as 
principais tendências e previ-
sões para este setor? A vinda da 
modernidade, o crescimento 
populacional nas regiões urba-
nas, junto à verticalização das 
cidades, gerou um aumento 
de pessoas vivendo sozinhas e 
casais que não querem ou não 
podem ter fi lhos. 

Esses são exemplos de si-
tuações que colaboram para 
os novos hábitos em relação 
aos animais de estimação, que 
estão sendo cada vez mais 
procurados, principalmente 
em feiras de adoção. No Bra-
sil, o número de animais de 
estimação é cada vez maior. 
O IBGE trouxe um dado muito 
interessante em 2016: as famí-
lias brasileiras cuidam de 52 
milhões de cães e 45 milhões 
de crianças. A tendência é que 
terá cada vez mais espaço para 
os animais, pois a população 
pet deve crescer 5% ao ano, 
enquanto que a de humanos 
menos de 1%.

Por isso, embora a crise 
econômica tenha afetado o 
poder de compra do brasilei-
ro em muitos outros setores, 
essa instabilidade não abalou 
o comércio pet. O mercado 
de produtos para animais de 
estimação segue em cons-
tante expansão e isso ocorre 

pelo fato de existir cada vez 
mais diversifi cações do setor. 
Hoje, encontramos diferentes 
opções de cuidados e entre-
tenimento para animais como 
padarias, centros estéticos, 
cabelereiros, televisão para 
os bichinhos, além das clínicas 
veterinárias.

Para se ter uma ideia, se-
gundo a Abinpet (Associação 
Brasileira de Indústria de 
Produtos para Animais de Esti-
mação), só em 2016 estima-se 
que foram gastos cerca de R$ 
19 bilhões, representando um 
aumento de 5,7% em relação ao 
ano anterior. A previsão para 
2020 é que esse número cresça 
para R$ 20 bilhões.

As vendas de rações, por 
exemplo, continuam líder no 
mercado, dominando 67,3% do 
faturamento de 2016, seguidos 
dos serviços de banho e tosa 
que correspondem a 16,3%. 
Por fi m, estão as vendas de 
equipamentos, assessórios, 
beleza e higiene, junto com 
produtos veterinários e equi-
pamentos, que correspondem 
a 8,1% no total.

Portanto, é fácil entender 
o porquê de tantos olhos 
voltados para o setor pet. De 
melhores amigos, pets passa-
ram a ser considerados como 
membros da família, tendo 
direito a melhores refeições, 
acomodações, vestes e até 
Plano de Saúde próprio. Eles 
estão cada vez mais presentes 
em nossas vidas, seja em casa, 
nos momentos de lazer, nas 
viagens e até mesmo no nosso 
local de trabalho. 

E esta é uma tendência que, 
ao menos no curto e médio 
prazo, somente se solidifi cará.

(*) - É sócia fundadora da marQ 
Systems, startup de base tecnológica 

criadora da easeTV, primeiro canal 
para pets no Brasil.

Entenda o cenário do 
mercado pet brasileiro

Luciana Schavacini (*)


