Página 10

São Paulo, quinta-feira, 17 de agosto de 2017

Proclamas de Casamentos

O pretendente: SERVOLO SANSÃO BATISTA, proﬁssão: prencista, estado civil:
divorciado, naturalidade: Piracema, PR, data-nascimento: 23/12/1956, residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Domingos Batista da Silva e de
Maria Alves Batista. A pretendente: MARIA GORETTI DA SILVA, proﬁssão: costureira, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1962,
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, ﬁlha de Martinho Jose dos Santos e de
Judite Maria Santos.

O pretendente: THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, proﬁssão: vigilante, estado civil:
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio José dos Santos e de Ilda Teixeira
dos Santos. A pretendente: NATHÁLIA DE AQUINO SILVA, proﬁssão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1997, residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Edmilson Ferreira da Silva e de Darci
Santos de Aquino.

O pretendente: ALEX OLIVEIRA FELIX DA SILVA, proﬁssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1983, residente
e domiciliado nesta Capital, SP, ﬁlho de Damião Felix da Silva e de Edite Rocha de
Oliveira Silva. A pretendente: SHIRLEY ANDRADES DOS SANTOS, proﬁssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento:
24/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Ronaldo Melo
dos Santos e de Scheila Andrades Mathias.
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O pretendente: MURILO LAURENTINO DA SILVA, solteiro, auxiliar de serviços gerais,
natural de Santo André - SP, nascido em 30/12/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Paulo Laurentino da Silva e de Margarida Maria Barbosa. A pretendente:
MARIA ERONITA DA SILVA, solteira, do lar, natural de João Alfredo - PE, nascida em
31/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de José Juvino da Silva
Irmão e de Eronita Rosa Lopes Silva.

Roberto de Almeida - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FABIO KENDY MURAZAWA, solteiro, gerente de projetos, natural de
São Paulo - SP, nascido em 16/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP,
ﬁlho de Claudio Hideo Murazawa e de Akemi Kobayashi Murazawa. A pretendente:
CAMILA MIKI TACHIBANA, solteira, dentista, natural de São Paulo - SP, nascida em
06/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Alexandre Nobutoshi
Tachibana e de Daisy Akemi Tachibana.
O pretendente: JEAN DOMINIQUE LUBIN, solteiro, serralheiro, natural do Haiti, nascido
em 01/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Dominique Lubin
e de Elita Corantin. A pretendente: NADINE DORMEVIL, solteira, contabilista, natural
do Haiti, nascida em 12/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de
Odieuvil Dormevil e de Marthe François.
O pretendente: JULIANO RIBEIRO GRANCHE, solteiro, funcionário público, natural de
Pirassununga - SP, nascido em 22/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP,
ﬁlho de Mauri Granche e de Maria de Fátima Ribeiro Granche. A pretendente: KAREN
LEMOS DOS SANTOS, solteira, médica, natural de Porto Alegre - RS, nascida em
15/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Gibraltar Jance dos
Santos e de Heroina Zilma Lemos dos Santos.
O pretendente: SANDRO CLÉCIO SILVA DE SOUSA, divorciado, empresário, natural
de Paramirim - BA, nascido em 05/01/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP,
ﬁlho de Arnaldo Juvenal de Sousa e de Dalva Silva de Sousa. A pretendente: MARILIA
REATO DA SILVA, solteira, tabeliã, natural de Santos - SP, nascida em 02/04/1984,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Manoel Moutinho Moreira da Silva
e de Teresinha Palmira Reato da Silva.
O pretendente: FERNANDO COLTRO SILEIKIS, solteiro, agente de viagens, natural de
São Paulo - SP, nascido em 03/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP,
ﬁlho de Mario Sileikis e de Regina Coltro Sileikis. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS
SIMÕES, solteira, gerente administrativa, natural de São Caetano do Sul - SP, nascida em
25/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Vanderlei Gonçalves
Simões e de Adelice Maria dos Santos Simões.
O pretendente: FELIPE BARBOSA OLIVEIRA, solteiro, técnico em sistemas, natural de
São Paulo - SP, nascido em 24/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho
de Ronaldo Manoel de Oliveira e de Solange Francisca Barbosa Oliveira. A pretendente:
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA, solteira, esteticista, natural de Osasco - SP, nascida
em 03/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Aparecido Alves
da Silva e de Maria Lucia Pereira de Oliveira.

O pretendente: EMERSON HENRIQUE SANCHEZ CHENTA, solteiro, empresário,
natural de São Paulo - SP, nascido em 09/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Enrique Sergio Cassinelli Chenta e de Yone Aparecida Sanchez Chenta.
A pretendente: CARLA VILELA SILVA, solteira, analista de compras, natural de São
Caetano do Sul - SP, nascida em 10/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito
- SP, ﬁlha de Luiz Antonio Silva e de Ilma Vilela Neves Silva.
O pretendente: ALESSANDRO DINIZ SARTORELLI, solteiro, engenheiro mecatrônico,
natural de Belo Horizonte - MG, nascido em 11/05/1979, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de Alessandro Pietro Sartorelli e de Ligia Maria Diniz Sartorelli. A
pretendente: BEATRIZ DE NORONHA, solteira, pedagoga, natural de São Paulo - SP,
nascida em 10/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Adolfo
Bisognini de Noronha e de Márcia Jabardo.

O pretendente: ANDERSON SOUZA MONTEIRO, solteiro, encarregado de loja, natural
de Dário Meira - BA, nascido em 27/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP,
ﬁlho de Roque Paulo Porto Monteiro e de Sebastiana Moreira de Sousa. A pretendente:
FABIANA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, autônoma, natural de São Paulo - SP,
nascida em 25/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Juarez
Dias de Oliveira e de Marilene Santos de Oliveira.
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O pretendente: DEIVIDE COIMBRA AMOROSO, solteiro, motorista, natural de São
Paulo - SP, nascido em 14/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho
de Mario Amoroso e de Laurice Maria Coimbra Amoroso. A pretendente: DAMIANA DA
SILVA OLIVEIRA, divorciada, esteticista, natural de Palmeira dos Índios - AL, nascida
em 15/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Osman Pedro de
Oliveira e de Josefa Maria da Silva Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Divulgação

O conjunto de cuidados contribuiu para reduzir a mortalidade
dos animais, que era de quase 30% para menos de 5%.

produtivo ocorre durante o ano
todo”, relata o produtor, que
após os bons resultados optou
por atuar de forma contínua
com a aplicação do Aquate Fish,
solução elaborada pela Alltech.
De acordo com a zootecnista
e gerente Aquicultura da Alltech do Brasil, Mariana Midori
Nagata, nessa época mais fria
do ano o Aquate Fish está entre
as opções de suplementação
na dietas dos animais, sendo
uma fonte proteica rica para o

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

O pretendente: RAPHAEL SARRAF, solteiro, corretor de imóveis, natural de São Paulo SP, nascido em 28/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Seme
Sarraf e de Yara Palumbo Sarraf. A pretendente: CLEIDE FRANCISCA BARBOSA,
solteira, assistente de cabeleireiros, natural de Panelas - PE, nascida em 06/08/1983,
residente e domiciliada na Capela do Socorro, São Paulo - SP, ﬁlha de Abel Inacio Barbosa
e de Francisca Alaide Barbosa.

Os bons resultados conquistados pelo produtor de peixes Carlos Scaramal neste inverno são reflexo de um
planejamento anual que estabelece estratégias focadas em manter a regularidade no desempenho da propriedade

C

O pretendente: ALEX ELIAS IBRAHIM, proﬁssão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1978, residente e domiciliado neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlho de Elias Ibrahim e de Cleusa Antonia Ibrahim. A pretendente: LÚBIA
EVANGELISTA DO NASCIMENTO, proﬁssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira,
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/06/1986, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, ﬁlha de Marcilio Pereira do Nascimento e de Edmunda Evangelista do Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE TSUYOSHI NAGAI, solteiro, engenheiro, natural de Sorocaba
- SP, nascido em 07/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Mtsuo
Nagai e de Teresa Hidemi Nagai. A pretendente: AMABILE CRISTINA SASS JACOMO,
solteira, psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Rui Renato Jacomo e de Silvia Regina Sass Jacomo.

Baixas temperaturas exigem maior
controle no manejo de pescados

om mais de 20 anos de
experiência no ramo,
atualmente ele administra o Condomínio de Psicultura
Almeida, em Itambaráca (PR) e
produz entre 40 mil/toneladas
a 50 mil/toneladas por mês de
tilápia, sendo uma referência
na região pela produtividade
e qualidade do produto final.
Entre as alternativas aplicadas no manejo dos animais,
Scaramal utiliza uma solução
natural de base proteica que
promove o bem-estar e ajuda
no apetite no animal, principalmente no inverno, quando o
consumo de alimento costuma
ser menor devido a baixa temperatura da água. O produtor
estima que o conjunto de cuidados contribuiu para reduzir
a mortalidade dos animais, que
era de quase 30% para menos
de 5%.
“Há dois anos adotamos essa
solução para estimular o peixe
a comer melhor e auxiliar em
outros desafios relacionados à
doenças. E, desde então, incluímos sua aplicação em nosso planejamento anual, pois o desafio

O pretendente: RICARDO MOREIRA DA SILVA, proﬁssão: funileiro de autos, estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento:
19/02/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Celso Moreira
da Silva e de Denize Rodrigues da Silva. A pretendente: JUSSARA GALLO ANTUNIS
DOS SANTOS, proﬁssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo,
SP, data-nascimento: 12/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP,
ﬁlha de Sadi Antunis dos Santos e de Elizabete Gallo.

desenvolvimento dos pescados.
“Uma vez que os animais podem
reduzir o consumo da alimentação em até 70% no inverno,
torna-se muito importante o
manejo de rações altamente
digestíveis, com bons níveis
nutricionais e aditivos capazes
de auxiliar na resistência animal
e evitar o contágio de parasitas
e bactérias”, destaca.
Além disso, a gerente reforça que é importante que os
produtores estejam atentos a

www.netjen.com.br

circunstância não controláveis
da produção, como por exemplo, a temperatura da água, que
tem relação direta com o clima
e estações do ano. “Durante o
inverno, em algumas regiões
brasileiras as temperaturas
da água ficam abaixo de 18ºC,
com isso o metabolismo animal
diminui, afetando o apetite e,
consequentemente, o consumo
de ração. Também algumas
doenças bacterianas, como
no caso da Franciselose - uma
doença infecciosa causada
pela bactéria Gram-negativa
Francisella noatunensis - que
podem surgir em temperaturas
entre 18 e 24ºC - estão cada
vez mais comuns nas regiões
brasileiras”, relata Mariana.
A fim de evitar esse tipo de
situação, a indicação é sempre
contar com o apoio e bom
acompanhamento de um técnico responsável, zootecnista
ou veterinário, que poderá
auxiliar na decisão de como
proceder nesse momento em
que os animais estão ainda mais
frágeis e com o sistema imune
suscetível a doença.
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FECHAMENTO ANTECIPADO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa pretende fechar a folha antecipada no dia 25, quais os cuidados, como proceder com as horas extras? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO COM CARGO DE CONFIANÇA PODE SER DESCONTADO,
CASO FALTE SEM JUSTIFICATIVA?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entende-se que
se a falta não é justificada , mesmo que este empregado não esteja sujeito
a controle de jornada de trabalho, poderá ter descontado de seu salário
esta falta, uma vez que ele esta dispensado de ter o controle da jornada
de trabalho e não dispensado de trabalhar. Contudo, visto a omissão legal
orientamos também verificar junto ao sindicato da categoria.
PRESTOU SERVIÇO E NÃO ASSINOU A RPA
Empresa contratou autônomo, porém não quis assinar a RPA com
o desconto do INSS alegando que faz o recolhimento por conta
própria com código 1007, como proceder com a retenção na folha?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA
Todas as empresas e ramos de atividade podem optar pela jornada de
trabalho 12x36. Deverá constar na convenção coletiva de trabalho?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EX-FUNCIONÁRIA QUE ABANDONOU O EMPREGO REAPARECE NA
EMPRESA, SOLICITANDO QUE O EMPREGADOR DÊ BAIXA NA SUA
CARTEIRA, COMO PROCEDER?
Se a empresa aplicou o procedimento legal para encerrar o contrato por
abandono de emprego na época em que ocorreu (dia/mês/ano), conforme alínea “i” do art. 482 da CLT, não existe impedimento para baixa na
página do contrato de trabalho na CTPS, mas deve considerar aquela data.

Candinho Assessoria Contábil
www.candinho.com.br

www.glandata.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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O pretendente: GABRIEL LUIS SANTOS DE SOUZA, proﬁssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1998, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Valdeci de Souza e de Simone
Cristina Santos de Aragão. A pretendente: HAYANE FRANCISCA DE OLIVEIRA, proﬁssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento:
04/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Jeane Francisca de Oliveira.

O pretendente: FELIPE SILVA DOS SANTOS, proﬁssão: analista de logística, estado
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de João Carlos dos Santos e de Maria
Aparecida Souza da Silva dos Santos. A pretendente: LILIAN ESTÉFANI MÓL DE
SOUZA, proﬁssão: estilista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, datanascimento: 24/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de
Lairton Corrêa de Souza e de Eliene Maria de Carvalho Mól de Souza.
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O pretendente: BRUNO HENRIQUE ALVES VERISSIMO, proﬁssão: militar do exército, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1985,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Laercio de Melo Verissimo
e de Genilda Alves Cerqueira. A pretendente: ROSELAINE ALVES DA SILVA, proﬁssão: auxiliar técnico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1994, residente e domiciliada em Santo André, SP, ﬁlha de Hugo Xavier da
Silva e de Maria Nivia Alves da Rocha.

O pretendente: JUAN NEVES SOARES, proﬁssão: supervisor de cobrança, estado
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1992, residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Sebastião Soares e de Sirlei da Silva
Neves Soares. A pretendente: CHRISTI HELEN BORGES LIMA, proﬁssão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento:
14/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Rinaldo Alves
de Lima e de Marly da Paixão Borges Rego de Lima.

Abrantes

O pretendente: JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, proﬁssão: ajudante geral, estado civil:
solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 08/05/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Osvaldo Bispo dos Santos e de Valdete
Maria de Souza. A pretendente: FRANCISCA DA SILVA ARAUJO, proﬁssão: auxiliar
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Lago Verde, MA, data-nascimento:
15/04/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Maria da
Silva Araujo.

O pretendente: JAIME DONISETI SELIDONE, profissão: encarregado de
loja, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento:
08/06/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario
Selidone e de Maria Aparecida Lupi Selidone. A pretendente: ANA CRISTINA
DA SILVA OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Campos, RJ, data-nascimento: 17/09/1965, residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Romilton Martins de Oliveira e de Nilce Silva de
Oliveira.

www.orcose.com.br

O pretendente: DANILO LIMA DA SILVA, proﬁssão: metalúrgico, estado civil: solteiro,
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1996, residente e domiciliado em
Ferraz de Vasconcelos, SP, ﬁlho de Daniel de Lima e de Silvana Silva de Lima. A pretendente: YASMIN MARTINS DO NASCIMENTO, proﬁssão: balconista, estado civil:
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Sergio Xavier do Nascimento e de Rosimeire
Aparecida Martins do Nascimento.

O pretendente: SEVERINO LOURENÇO GOMES, proﬁssão: carpinteiro, estado civil:
divorciado, naturalidade: Agua Preta, PE, data-nascimento: 14/08/1959, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de João Lourenço Gomes e de Francisca
Maria Gomes. A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, proﬁssão: auxiliar de limpeza,
estado civil: divorciada, naturalidade: São Joaquim do Monte, PE, data-nascimento:
28/05/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de José Aprigio
da Silva e de Maria Aparecida da Silva.
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O pretendente: WILLIAN DE SOUZA MIRANDA, proﬁssão: mecânico, estado civil:
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Moises dos Santos Miranda e de Vilma de
Souza Miranda. A pretendente: MARIA JANINA CAPANO, proﬁssão: do lar, estado
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1964, residente
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Mario Capano e de Maria Adele
Matuano Capano.

O pretendente: JOSIAS JOÃO ALVES, proﬁssão: ajudante junior de cozinha, estado
civil: solteiro, naturalidade: Buenos Aires, PE, data-nascimento: 03/04/1968, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de João Manoel Alves e de Maria José
Alves. A pretendente: JOSINEIDE BENTO DA SILVA, proﬁssão: camareira, estado
civil: solteira, naturalidade: Buenos Aires, PE, data-nascimento: 29/12/1976, residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Marcelino da Silva e de Nicéa
Bento da Silva.

José

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

SERAFIM

Benedito Aparecido Morelli - Oﬁcial

O pretendente: ADRIANO FRED DE LIRA, proﬁssão: autônomo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1977, residente e domiciliado
nesta Capital, SP, ﬁlho de Francisco Fermino de Lira e de Irene Sebastiana de Lira.
A pretendente: GISLAINE SILVA PEDROSO DOS SANTOS, proﬁssão: assistente
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento:
03/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Wilson Pedroso dos Santos e de Maria Djalva Silva.

Fundador :

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Guaianazes

O pretendente: ADRIANO CAETANO DA SILVA, proﬁssão: vigilante, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1978, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, ﬁlho de Armindo Caetano da Silva e de Izabel Oliveira
Caetano da Silva. A pretendente: SHEILA DE JESUS REIS, proﬁssão: assistente de
R H, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1980,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Adalberto Lopes Reis e de
Ilza Rosa de Jesus Reis.
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Asteroide passará perto
da Terra em outubro

ANSA

O asteroide passará a uma distância de 44 mil km do planeta.

Um asteroide do tamanho
de uma casa vai passar próximo ao planeta Terra no
próximo dia 12 de outubro,
informaram os astrônomos.
Batizado de TC4, o asteroide
passará a uma distância de 44
mil quilômetros do planeta, o
que corresponde a um oitavo
da distância entre a Terra e
a Lua, informou a Agência
espacial Europeia (ESA).
O objeto espacial já passou
pela Terra em outubro de 2012,
a uma distância de, aproximadamente, 88 mil quilômetros,
ou seja, o dobro da distância
estimada neste ano, e tem cerca
de 15 a 30 metros de comprimento. Segundo os cientistas,
este fenômeno já era esperado,
mas não sabiam a que distância
e data correta. “Não vai atingir
a Terra”, disse Detlef Koschny,
da equipe de pesquisa “Near

Earth Objects” (“Objetos perto da Terra”) da ESA. “Essa é
a coisa mais importante a se
dizer”, completou.
Os asteroides são corpos rochosos que sobraram da formação do sistema solar, há cerca
de 4,5 mil milhões de anos atrás.
Apesar de haver milhões destes
objetos espaciais, a maioria
encontra-se num cinturão entre
as órbitras de Marte e Júpiter.
Qualquer entrada na atmosfera de um asteroide deste
tamanho poderia desencadear
uma explosão semelhante a que
ocorreu em 2013 na cidade de
Chelyabinsk, na Rússia. Um
asteroide um pouco maior do
que o “TC4”, com 40 metros
de diâmetro, causou o maior
impacto na história recente da
Terra, quando explodiu sobre
Tunguska, na Sibéria, em 1908
(ANSA).

