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Em períodos de crise 

econômica, os executivos 

e empreendedores 

buscam por maneiras de 

reduzir custos

Uma das formas é a cen-
tralização da gestão de 
compras nas empresas. 

Ainda é comum encontrar em-
presas onde diferentes áreas 
são responsáveis pela própria 
administração de suprimentos, 
o que pode gerar repetição 
de itens adquiridos, perda no 
poder de barganha ao negociar 
um volume pouco expressivo, 
entre outras situações que 
acumulam gastos para as 
companhias. 

Com um processo centraliza-
do, que aumenta o controle e a 
visibilidade, é possível defi nir 
regras e políticas internas, 
além de identifi car padrões 
operacionais. Com essa uni-
dade, negociações de custos 
e prazos mais vantajosos são 
possíveis, devido ao volume 
de itens e do estabelecimento 
de cronogramas para grandes 
contratos. Além disso, existe 
uma maior assertividade no 
trabalho de desenvolvimento 
de fornecedores, a qualifi ca-
ção dos profi ssionais do setor, 
além da gestão de estoque, na 
medição e na administração 
de custos. 

Barreiras a serem quebradas 
- Um dos maiores desafi os para 
a consolidação de novos proce-

dimentos são os profi ssionais. 
Um projeto de centralização 
da gestão de suprimentos 
precisa de um planejamento 
de comunicação efi caz, que 
demonstre a mudança como 
um movimento corporativo. 
Deixando claras as funções e 
responsabilidades individuais 
fi ca mais fácil auxiliar a equipe 
que tomará a frente da ativida-
de, a fi m de conquistar a con-
fi ança dos usuários internos.

A união dos colaboradores 
de todos os setores envolvidos 
para aprovações e decisões 
estratégicas é uma maneira 
de viabilizar esse processo. 
Por exemplo, é possível des-
pertar o interesse por outros 
fornecedores por meio da 
aplicação de um teste-cego 
para determinados produtos. 
Ao negociar prazos e preços, 
as opções aumentam, e por 
consequência, a competitivi-
dade durante a escolha pela 
empresa fornecedora.

Para que exista sucesso na 
mudança da cultura organiza-
cional visando à unifi cação de 
processos, é essencial que os 
colaboradores estejam engaja-
dos, evitando a burocratização 
desnecessária e mantendo 
o foco nos benefícios que os 
resultados trarão para a com-
panhia.

(*) - É sócio-diretor da Nimbi, 
empresa especializada em 

tecnologia para gestão da cadeia de 
suprimentos (www.nimbi.com.br). 

A centralização de 
processos e o desafi o na 
cultura organizacional

Agustín Durán (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002906-74.2016. 8.26.0010. O Juiz de Direito da
3ª VC, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Elis de Faria Borella, CPF 359.139.468-80, que nos autos da ação Monitória, requerida
por União Social Camiliana, em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a sua Intimação
por edital (NCPC, artigo 257, inciso III) para, no prazo de até 15 (quinze) dias, pagar o débito
exequendo de R$ 7.632,74 (fevereiro de 2016), quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente
(tabela do TJSP) a partir de abril de 2016 e acrescida dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir
de maio de 2016 e até o efetivo pagamento, ficando ainda advertida de que, transcorrido tal prazo (de
15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para,
querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art.
525). Não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do
NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de
10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais.                                                                                                               (15  e 16)

Edital de Intimação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0020352-08.2016.8. 26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Naira Carolina Samos Correia, CPF
343.569.558-70, RG 44.200.819-3, brasileira, São Paulo-SP, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92.
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 R$ 19.824,00 devidamente atualizada (até 10/2016), 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de SP, aos 05/05/2017.                                                                               (15  e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011592-21.2014. 8.26.0006/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza
Queiroz do Prado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Benedito Mendes Junior, CPF
248.296.558-60, RG 244877531, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. 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 R$3.892,95,
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 04 de agosto de 2017.                                                                (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1076629-33.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 16ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Marcelo Tadeu de Oliveira Campos Marques, que era brasileiro,
solteiro, portador da cédula de identidade RG no. 4.615.555, CPF ignorado, falecido em 06/08/1984
(doc. 01), representado pela administradora provisória Alayde De Oliveira Castro Campos
Marques, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o no. 029.900.918-15 que Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 5.435,22
referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 15 e 16 da Quadra DS, do
Loteamento Terras de Santa Cristina I (atualmente denominada Riviera de Santa Cristina I) 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 07/08/2017.                                                                                              (15 e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002998-92.2013.8.26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Clemente Ferreira, CPF 229.838.057-00,
RG 2.030.566, que a Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação de
Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 78.387,78 (05/2013), referente as
despesas da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 10,11,19,02,19 das Quadras IJ, KO, MZ,
do Empreendimento Terras de Santa Cristina III. 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. 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 31 de maio de 2017.         (15  e 16)

O pretendente: KAIO HUSTI SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão consultor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 28/03/1992, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de 
Guilherme Durante Souza e de Andrea Roberta Husti Souza. A pretendente: VICTÓRIA 
BRAZ CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 28/08/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Oswaldo Corrêa Junior e de Luisa Regina Acacia Braz Corrêa.

O pretendente: EDUARDO MARCELO LAMOTTA BRANDÃO, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/08/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jorge Santos Brandão e de 
Neiva Marcia Lamotta Brandão. A pretendente: IMAINARA CAIROLLI DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão terapeuta ocupacional, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Luiz Santana de Oliveira e de Inaia Cairolli de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS OLIVEIRA CECAROLI, estado civil solteiro, profi ssão atuário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/08/1991, residente e domiciliado na Vila Regente 
Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sergio Cecaroli e de Vilma de Oliveira Cecaroli. 
A pretendente: RAFAELA DE CARVALHINHA THOMAZ, estado civil solteira, profi s-
são contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1992, residente e domiciliada 
na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Thomaz e de Hilda Regina da 
Carvalhinha Thomaz.

O pretendente: DIEGO SARCO FINZETTO, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Finzetto e de Inaiá Maria Sarco Finzetto. A pre-
tendente: MARÍLIA RIOS SIBULKA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 20/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Eduardo Sibulka e de Sandra Regina Rios Sibulka.

O pretendente: MARCELO VRBAN FELIX, estado civil solteiro, profi ssão advoga-
do, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Rodrigues Felix e de Leila Vrban Felix. A 
pretendente: NAÍRA SILVA SANTOS CASTELHANO, estado civil solteira, profi ssão 
representante comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adelino dos Santos Castelhano e de Sandra 
Regina da Silva Castelhano.

O pretendente: FELIPE LEITE DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 20/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Soares de Matos e de Sandra Regina Leite 
de Matos. A pretendente: ALINE DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson de Azevedo Lima e de Maria Tavares 
dos Santos Lima.

O pretendente: RALF ALTHIMANO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 07/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Carlos Althimano e de Aparecida Antonia Althimano. A pretendente: 
DANIELE TENORIO TELINI, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Patucci Telini e de Sueli Tenorio Telini.

O pretendente: JÚNIOR CLAUDINÊ GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Assis - SP, no dia 01/08/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudinê Gonçalves e de Lucia Kill Gonçalves. A 
pretendente: DANIELE TREVISAN, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 07/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Antonio Trevisan e de Rosangela Maria de Jesus Trevisan.

O pretendente: JOÃO VITOR BALCIUNAS, estado civil solteiro, profi ssão chefe de 
cozinha, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Balciunas e de Angelina Bianconi Balciunas. 
A pretendente: LIGIA CAROLINE PRADO ALBUQUERQUE FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão gastrônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Antonio de Albuquerque 
Ferreira e de Marisa Prado Albuquerque Ferreira.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: LEONARDO DEL PEZZO CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emidio Tiberio Pinto Campos e de Rita de Cassia Del 
Pezzo Campos. A pretendente: PRISCILLA HENRIQUES BARROS FARINA, estado 
civil solteira, profi ssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Agustin Barros Farina e 
de Maria Iara Henriques Farina.

O pretendente: NEKAEL FARIAS FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Itabuna - BA, no dia 30/01/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genildo Freitas de Almeida e de Raimunda Rodrigues 
Farias. A pretendente: MÔNICA DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de caixa, nascida em Poções - BA, no dia 09/11/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Andrade Silva e de Maria Vitoria de Jesus Silva.

O pretendente: OTAVIO EVANGELISTA TERRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de montagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio Evangelista Terra e de Cicera Marcolina da 
Costa. A pretendente: BIANCA SALGADO SOUZA ANDRADE, estado civil solteira, profi s-
são estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/06/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Souza Andrade e de Renata Salgado Andrade.

O pretendente: ANDREW MASATERU HORIKOSHI, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de tênis, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Masateru Horikoshi e de Elaine Kiyota 
Horikishi. A pretendente: ANNA GABRIELLA DA ROCHA LINO, estado civil solteira, pro-
fi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/08/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anezio Donisete Lino e de Marlene da Roha Lino.

O pretendente: BENEDITO ANSELMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em João Alfredo - PE, no dia 17/02/1978, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Manoel da Silva e de Margarida Maria Anselmo. 
A pretendente: ANDREZZA SIMPLÍCIO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Natal - RN, no dia 21/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Lopes e de Severina Simplício Lopes.

O pretendente: ÉRICO JOSÉ DECOME DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
fotógrafo, nascido em Santo André - SP, no dia 06/10/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José do Carmo Mendonça dos Reis e de Sonia Regina 
Decome dos Reis. A pretendente: ANGELA DE COME, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/11/1973, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeferson de Come e de Iara Lourenço de Come.

O pretendente: MAURICIO DONATO, estado civil divorciado, profi ssão professor universitá-
rio, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Donato e de Francisca Acciarito Donato. A pretendente: 
ANDRESSA DA ROSA CAMPOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão roteirista, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 17/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Acácio dos Santos e de Cristiane da Rosa Campos Santos.

O pretendente: FÁBIO AKIHIRO PONTES AHAGON OSHIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão comprador, nascido em Santo André - SP, no dia 29/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Akihiro Ahagon Oshiro e de 
Zuleide Firmino Pontes Ahagon Oshiro. A pretendente: ALESSANDRA SILVA DE JE-
SUS, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em São Caetano do 
Sul - SP, no dia 18/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nascimento Albino de Jesus e de Luzinete Maria da Silva Marinelli.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: UBIRAJARA PEREIRA DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão enge-
nheiro eletrônico, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1950, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Thome Pereira da Costa e de Iracema Branco de Moraes 
Costa. A convivente: SANDRA REGINA HORTOLANI, estado civil divorciada, profi ssão 
representante comercial, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 25/10/1964, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor Hortolani e de Teresinha de 
Lima Hortolani. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

O convivente: FÁBIO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1976, residente e domiciliado na Vila Bertioga, 
São Paulo - SP, fi lho de Sidney Batista e de Evani de Lourdes Benhossi Batista. A con-
vivente: RENATA CASCIANO BOMVICINI, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1980, residente e domiciliada na Vila Bertioga, 
São Paulo - SP, fi lha de Adelson Bomvicini e de Ana Maria Casciano Bomvicini. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ARYENDEL PAULINO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão progra-
mador de PCP, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/01/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arivaldo Santana Nascimento e de Ivonete 
Paulino dos Santos. A pretendente: AMANDA SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de segurança do trabalho, nascida em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (24/04/1992), residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de 
José Miguel de Sousa e de Maria Aparecida de Sousa. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do Distrito Sede de São Bernardo do Campo, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: JOSÉ AGUINALDO DA CRUZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Itapicuru, BA, no dia (09/11/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alexandre da Silva e de Maria Eunice da 
Cruz. A pretendente: FLAVIA SILVA GOMES DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/06/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Gomes da Cruz e de 
Luci Maria da Silva.

O pretendente: FABIANO RODRIGO VALENTIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
barman, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (29/08/1979), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Inês Maria 
Valentim. A pretendente: ELENILZA COSTA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em Itapecuru Mirim (2º Ofício Extrajudicial) - MA, no dia 
(05/12/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Santos de Sousa e de Maria dos Anjos Costa de Sousa.

O pretendente: LUKAS MACIEL EBREUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico em mecânica, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (07/08/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Ebreus da Silva e de Maria 
Elisabete de Almeida Maciel da Silva. A pretendente: BRUNA DA SILVA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
(10/10/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourenço 
Carlos da Silva e de Maria da Gloria Teixeira de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (17/03/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Silva e de 
Helenita Martins dos Santos. A pretendente: CLAUDINEIA FERNANDES PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no 
dia (25/02/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Aparecida Fernandes Pereira.

O pretendente: RAFAEL SOARES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/02/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Manoel dos Santos e de Eva Soares San-
tos. A pretendente: DEBORAH PIMENTEL DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
fotógrafa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/02/1991), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliel Almeida de Araujo e de Cleonice 
Pimentel Almeida de Araujo.

O pretendente: FABIO JOSÉ CAVALCANTE MIGUEL JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em comercio exterior, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (31/05/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Fabio José Cavalcante Miguel e de Clair Maria Silva Miguel. A pretendente: JULIANA 
GONÇALVES DICARES, estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliada nesta Ca-
pital - SP, fi lha de Valdinei Aparecido Dicares e de Luciana Gonçalves Dicares. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: MARCELO CANOLI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (25/03/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edilio Canoli e de Dilma Canoli. A pretendente: JULIANA DANIMAR 
MARCILIO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Cambuci 
- SP, no dia (13/07/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Marcilio e de Leonilda Marcilio.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO MAZZA, estado civil divorciado, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (17/02/1964), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino Mazza e de Alzira Basseto Mazza. A 
pretendente: MARGARETH DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão farma-
cêutica, nascida em Salcador (Subdistrito de Pirajá) - BA, no dia (27/04/1974), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Ribeiro Souza e de 
Elizabeth da Silva Ribeiro.
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 
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Trata-se da técnica do cultivo em 
palha, que além das vantagens acima 
possibilita deixar os recipientes das 

plantas mais leve, podendo ser deslocado 
facilmente.

Numa ofi cina realizada este fi nal de 
semana no Sesc Vila Mariana, na capital 
paulista, o público pôde conhecer essa 
nova forma de plantar. “É uma técnica 
muito interessante, de baixa manutenção. 
A palha é um material que consegue reter 
bastante umidade, e que não requer rega 
diária. Além disso, por ser uma matéria 
orgânica, que entra em decomposição 
junto com o composto orgânico, diminui 
muito a manutenção da adubação também”, 
explicou Julhiana Costal, permacultora 
do ArboreSer, espaço agroecológico que 
dissemina práticas de plantio.

Insatisfação e
busca de alternativas

“Percebemos cada vez mais a insatisfação 
das pessoas com o que está sendo oferecido 
para elas nos mercados e nas feiras. Quanto 
mais as pessoas têm acesso à informação 
do grau de contaminação que está o nosso 
alimento, mais elas querem retornar ao 
processo de cultivar, se tornar um agente 
participativo também do meio de produção 
do nosso alimento”, disse Julhiana. 

Por conta disto, a agricultura urbana vem 
conquistando cada vez mais interessados, 
dentro do contexto da agroecologia e do 
consumo de produtos sem agrotóxicos. 
Afi nal, por meio de hortas urbana, é pos-
sível ter uma alimentação mais saudável 
e até gerar renda. Essas hortas podem 
estar diretamente no solo, em canteiros 
suspensos ou em vasos.

Diferente da agricultura tradicional, mui-
tas vezes, as pessoas não tem conhecimento 
técnico nem muito tempo disponível para 
cuidar do plantio. A técnica de plantar em 

O cultivo em palha traz várias vantagens sobre o sistema convencional.

Técnica de plantio em palha reduz 
necessidade de irrigação e adubação

Uma técnica de plantar, que diminui as necessidades de irrigação e adubação das plantas para quem 
tem pouco tempo para cuidar de pequenas hortas urbanas, está tendo boa receptividade em São Paulo
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palha diminui a necessidade de irrigação e 
adubação para quem tem pouco tempo para 
cuidar da horta, além de deixar o recipiente 
leve, podendo ser deslocado facilmente.

Segundo Julhiana Costal, as pessoas podem 
encontrar palha no fi nal de feiras, já que os 
feirantes a utilizam para embalar as frutas e 
depois descartam. “Geralmente fazemos [o 
plantio com palha] em caixotes de madeira, 
que fi cam muito leves. Quando vamos fazer o 
manejo, é muito fácil mudar de lugar,inclusive 
para colocar em lajes, telhados e em lugares 
que não podem ter sobrepeso”, disse.

Muito agrotóxico
Ela disse que muitas das pessoas que 

procuram a agricultura urbana estão pre-
ocupadas com o consumo de alimento sem 
agrotóxico. “Estamos em momento em que 
nos desconectamos do meio de produção do 
alimento, temos consumido muito alimento 
que vem de uma agricultura convencional, 

cheia de veneno, de agrotóxico. Cada bra-
sileiro está consumindo sete litros por ano 
[de agrotóxico]. Então, acreditamos que 
o resgate do ato de plantar traz muitos 
benefícios”, disse.

Além disso, a permacultora comentou 
que a agricultura traz benefícios para a 
cidade. “Hoje temos nas cidades áreas que 
são quase ilhas de calor. Então, quando você 
planta uma horta, você ajuda a melhorar 
muito o microclima desse espaço, você 
diminui o calor, aumenta a biodiversidade. 
Hoje estamos muito dependentes do campo 
e, quando começamos a plantar na cidade, 
a aumentar a produção de alimento no meio 
urbano, também aumentamos a resiliência 
da cidade”, avaliou.

A ofi cina de plantio em palha vai aconte-
cer também no próximo dia 27 de agosto 
no Sesc Vila Mariana, às 11h00. A atividade 
é gratuita e a retirada de ingressos começa 
uma hora antes (ABr).


