
O Brasil é o quarto consumidor de jogos digitais do mundo

Sendo um importante empregador de mão de obra especializada 
e se fi xando como um mercado bilionário, tem expetativa de 
crescimento de 13,5% ao ano, segundo pesquisa encomenda 

pelo BNDES. Com mais de 60 milhões de usuários, esse mercado vem 
ampliando o seu perfi l de consumo, que até então era em sua grande 
maioria de público jovem masculino e hoje já conquista mulheres, 
crianças e idosos. 

Muito disso se explica pela facilidade de acesso aos smartphones e 
as redes sociais, além é claro da utilização de games em muitas outras 
áreas como na educação, nos negócios e na medicina, não sendo mais 
uma exclusividade voltada apenas ao entretenimento. Outro mercado 
em ascensão é do audiovisual. Em 2011, foi regulamentada pelo Con-
gresso a Lei 12.485, que determina a veiculação de conteúdos nacionais 
e inéditos na programação das televisões por assinatura. 

Com isso, além de valorizar a cultura local a produção audiovisual no 
Brasil, o segmento ganhou ainda mais espaço e já se posiciona a nível 
global como a 12ª maior economia nesse mercado que corresponde por 

0,57% do PIB brasileiro. Em pesquisa realizada pela Ancine, foi apontado 
um crescimento de 65,8% entre os anos de 2007 e 2013, um salto de 
R$ 8,7 bilhões para R$ 22,2 bilhões, uma evolução bem superior aos 
outros setores da economia.

E liderando o ranking de crescimento no Brasil, temos a indústria da 
moda. Nos últimos 10 anos, o varejo de moda fez com que o país saltasse 
da sétima posição para a quinta no ranking dos maiores consumidores 
mundiais de roupas. Uma pesquisa realizada pela A.T. Kearney, reno-
mada empresa de consultoria empresarial norte-americana, aponta uma 
arrecadação de US$ 42 bilhões em vendas, sendo que 35% é através de 
capturas online, sendo facilmente explicado pelo poder de infl uência 
das redes sociais e blogs de formadores de opinião dessa área.

O mercado dos Jogos Digitais, do Audiovisual e da Moda são apenas 
três exemplos dos 13 segmentos que englobam o que chamamos de 
Economia Criativa. Um setor da economia que vem ganhando destaque 
e driblando o cenário atual de crise pelo qual o Brasil vem passando. São 
empresas que se destacam pelo talento e pela capacidade intelectual de 
seus empreendedores e funcionários, e que não dependem do tamanho 
da sua estrutura ou de quanto tem de capital. O Brasil, de certa forma, 

vem dando seus primeiros passos para se fi xar nessa economia. 
Países como EUA, China e Inglaterra já se consolidaram e juntos já 

correspondem a 40% da economia criativa global. Muitas cidades no 
Brasil já possuem iniciativas de estimulo à Economia Criativa, como 
por exemplo, Recife, Porto Alegre e São Paulo. A cidade de Curitiba, 
também, se destaca como uma das mais atuantes, e por meio da Agência 
Curitiba de Desenvolvimento, circula por todo o ecossistema que en-
globa a economia criativa, conectando coworkings, startups, iniciativas 
públicas e privadas e estimulando o empreendedorismo de alto impacto. 

A Economia Criativa, que hoje já apresenta uma média de remuneração 
superior a outros setores, será um dos grandes empregadores em um 
futuro breve. E as cidades que enxergarem essa oportunidade, sairão 
na frente. O olhar sobre a formação de seus jovens, que é a geração 
que mais impulsiona esse mercado, é um fator decisivo para o melhor 
aproveitamento de uma fatia do mercado na qual o maior recurso é o 
potencial criativo.

(*) - É Coaching de Negócios Criativos, mentor do Projeto Jovem Empresário
e Diretor Geral do Centro Europeu – escola pioneira em Economia

Criativa no Brasil.

A Economia Criativa e as oportunidades de mercado
Ronaldo Cavalheri (*)
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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:

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente fi scal, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.030-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (03/12/1979), residente e domiciliado Rua 
Dante Moreira Leite, 149, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Martins de Oliveira e de Maria do Carmo Bezerra de Oliveira. VANESSA APARECIDA DE 
ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão analista contábil, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa (07/05/1990), residente e 
domiciliada Rua Macabu, 158, Jardim São Carlos, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemir Cassiano de Araujo e de Maria Severina da Silva.

PAULO SERGIO PINTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão especialista em ener-
gia, nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-129,FLS.49-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/08/1985), residente e domiciliado Rua Geraldo Silvani, 02, B, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maurilio da Silva e de Fatima Aparecida Pinto 
da Silva. TALITA NERES TRIVELIN, estado civil solteira, profi ssão consultora trabalhista, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A-141,FLS.501-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/07/1987), residente e domiciliada Rua Geraldo Silvani, 02, B, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ardevar Trivelin e de Aparecida Neres Trivelin.

RODRIGO BISPO VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em Sub-
distrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A120,FLS.233-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa (19/04/1990), residente e 
domiciliado Rua Pinheiro Preto, 172, casa 05, Itaquera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Iniminiso da Cunha Vicente e de Sueleide Bispo da Silva Vicente. DANIELLE ALVES 
FONSECA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital (CN:LV.A-173,FLS.82 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (23/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 18, casa 21, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro de Melo Fonseca e de Liduina Lourenço Alves Fonseca.

DOUGLAS DE SOUSA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista de comércio 
exterior, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/84,FLS.290-VILA 
FORMOSA-SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/01/1988), residente e domiciliado Rua Lúpulo, 42, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ademir Lopes e de Maria Cicera de Sousa Lopes. CAROLINA 
DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/137,FLS.208V-IPIRANGA-SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa (10/02/1990), residente e domiciliada 
Rua Sorveira, 41, Campanário, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, fi lha de Eliomario 
Ornelas dos Santos e de Maria de Fatima da Silva dos Santos.

CARLOS EDUARDO DE JESUS ÁLVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/050,FLS.223-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/09/1982), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 31, bloco A, apartamento 12, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Eustáquio 
Álvares da Silva e de Fatima Maria de Jesus. CRISTIANE SIMONI GRIFFO, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Junqueirópolis, neste Estado, Junqueirópolis, 
SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (06/01/1979), residente e 
domiciliada Rua Laura Bossi, 31, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Griff o e de Jandira Matias Griff o.

ALLYSON SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de manutenção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/196.FLS.049V GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e oito (05/04/1998), residente e 
domiciliado Rua Rainha da Noite, 217, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ebisvaldo Lima Santos Silva e de Ana Marta da Silva. LORRANY ALVES DOS 
SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/298.FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e oito (21/01/1998), residente e domiciliada Rua Pedro 
Leopoldo, 190, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeilson 
da Silva e de Arlete Alves dos Santos Silva.

FABIO FERNANDES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão desenhista gráfi co, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-158,FLS.178V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (26/02/1992), residente e 
domiciliado Rua Cambará-Branco, 121, bloco D, apartamento 54, Jardim Pedra Branca, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Juaci Soares e de Angelina Fernandes Soares. 
KARINA GALDINO LIMA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-183,FLS.80V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho de 
mil novecentos e noventa e três (03/06/1993), residente e domiciliada Rua Bartolomeu 
Ferrari, 375, bloco C, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Rocha Lima e de Andreia Evangelista Galdino.

ELOY MAÑE NOVOA LOPEZ, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio 
de mil novecentos e sessenta e dois (28/05/1962), residente e domiciliado Rua Iaruçu, 
245, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eloy 
Novoa Lopez e de Monsetrrat Mañe Bernard. EDILDE MACHADO GOMES, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e um (31/12/1961), residente e 
domiciliada Rua Nabuco de Araújo, 338, apartamento 21, Embaré, Santos, neste Estado, 
Santos, SP, fi lha de Orlando Gomes Pereira e de Elenita Machado Gomes.

FELIPE SOUZA DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/11/1989), residente e domiciliado Rua Florêncio Varela, 62, bloco B, apartamento 22, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Jose 
de Paula e de Elenita Montgomery Souza de Paula. MARCIA APARECIDA RUFFATTO, 
estado civil divorciada, profi ssão fonoaudiologa, nascida em Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (29/04/1981), residente e domiciliada Rua Florêncio Varela, 62, bloco B, apartamento 
22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Aristides Ruff atto e de Maria da Piedade Ruff atto.

JOSUE DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/053.FLS.238V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (09/07/1979), residente e domiciliado Rua Jetirana, 122, Parque 
Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Luiz da Costa e de Anair Jacinta 
da Costa. DEISE RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/069.FLS.222-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia dez de maio de mil novecentos e noventa e três (10/05/1993), residente e domiciliada 
Rua Coronel Índio do Brasil, 277, Planalto, São Bernardo do Campo, neste Estado, São 
Bernardo do Campo, SP, fi lha de Edivaldo de Almeida e de Maria Antonia Rodrigues de Jesus.

ÉRIC NEANDER CANSIO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escrita fi scal, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/101,FLS.236 ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (14/01/1988), residente e domicilia-
do Rua Ana Marques, 80, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir 
Pereira Alves e de Sueli Aparecida Cansio Alves. ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de nutrição, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/367,FLS.92-SÃO MIGUEL PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (18/02/1994), residente e domiciliada 
Rua Visconde de Guedes Teixeira, 110, bloco 08, apartamento 21-A, Itaim Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de João Jose dos Santos Filho e de Ana Maria Xavier de Oliveira.

DOUGLAS FERNANDO PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão técnico de impressão, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.130 ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (30/08/1985), residente e 
domiciliado Rua das Boas Noites, 298, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Geraldo Fernando Pimentel e de Marlene Ferreira dos Santos Pimentel. ROSIANE 
GONÇALVES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/046.FLS.230-2º OFÍCIO DE TERESINA/
PI), Teresina, PI no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e dois (08/07/1982), 
residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 358, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo de Andrade Sousa e de 
Ambrosina Gonçalves Pedrosa de Sousa.

JOELSON OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Je-
quié, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.256-DISTRITO ITAIBÓ-JEQUIÉ/BA), Jequié, BA 
no dia dois de junho de mil novecentos e noventa (02/06/1990), residente e domiciliado Rua 
Zenóbio Acioli, 90, casa 17, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Zenildo Silva Santos e de Maria Joscélia Oliveira. GILMARIA BATISTA SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, 
BA no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e três (24/03/1983), residente 
e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 90, casa 17, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Souza Santos e de Maria Dejanira Batista Santos.

MARCUS ANDRADE FEITOSA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e sessenta e nove (19/09/1969), residente e domici-
liado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 642, Cidade Líder, São Paulo, SP, filho 
de Natalino Alves Feitosa e de Maria José Andrade Feitosa. CELINA RODRIGUES 
PEREIRA, estado civil divorciada, profissão técnico em enfermagem, nascida em 
Crato, Estado do Ceará, Crato, CE no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos 
e setenta (28/01/1970), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 343, B, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Rodrigues 
e de Terezinha Alves Rodrigues.

EDENIR DE SOUZA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/123.FLS.188V-MOGI DAS CRUZES/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia três de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(03/09/1965), residente e domiciliado Rua Levino Fanzeres, 113, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Mendes da Fonseca 
e de Terezinha de Souza Mendes. ALINE DE SOUSA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/056.FLS.264-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/08/1987), residente e domiciliada Rua Levino Fanzeres, 113, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Oredis da Costa e 
de Eli Novaes de Sousa Costa.

LEANDRO HENRIQUE FLORENCIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN;LV-A-226,FLS.287V-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e um (04/06/1991), residente e domiciliado Rua Olímpio de Campos, 138, 
casa 02, Jardim Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Maria 
Florencio e de Creusa Andrade Pereira. JULIANA DE SOUZA EUGENIO, estado 
civil solteira, profissão analista de crédito, nascida em Subdistrito Consolação, nesta 
Capital (CN:LV-A 74,FLS.175-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e noventa e um (05/03/1991), residente e domiciliada 
Rua Sabbado D’Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 51, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Romilson Fernandes Eugenio e de Simone Aparecida Rodrigues de 
Souza Eugenio.

CRISTIANO SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/075.FLS.239-DUQUE DE 
CAXIAS/RJ), Duque de Caxias, RJ no dia quatro de novembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (04/11/1974), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 
1613, G-02, apartamento 32-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Dejair Viana Pereira e de Emilia Silva Pereira. GRAZIELLA PEREIRA BARO-
CA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.071V-LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (21/08/1982), 
residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, G-02, apartamento 32-
D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira Baroca e de 
Nilce Pereira Baroca.

HUGO ROZSA NERIS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.276 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (02/06/1985), residente e domiciliado 
Rua Flor das Almas, 98, casa 05, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué 
Neris e de Vilma Lopes Rozsa Neris. ELIANE NASCIMENTO DOS PASSOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ibirataia, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.
FLS.181 IBIRATAIA/BA), Ibirataia, BA no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (02/07/1984), residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 98, casa 05, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arí Guilherme dos Passos e de Joana 
Maria do Nascimento.

FELIPE ALEXANDER BUZZO CASIMIRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ribeirão Preto, neste Estado (CN:LV.A/054.FLS.061-2°SUBDISTRITO DE 
RIBEIRÃO PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (11/02/1990), residente e domiciliado Rua Carolina Maria de Jesus, 290, 
Presidente Dutra, Ribeirão Preto, neste Estado, Ribeirão Preto, SP, fi lho de Nelson 
Antonio Casimiro e de Fatima Regina Buzzo. LUMA MONTE CLEMENTE, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Orós, Estado do Ceará (CN:LV.A/186.
FLS.206V-ITAQUERA/SP), Orós, CE no dia trinta e um de julho de mil novecentos e 
noventa (31/07/1990), residente e domiciliada Rua Goiatá, 705, casa 02, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ricardo Bento Clemente e 
de Francisca Monte Cruz Clemente.

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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HOMOLOGAÇÃO EFETUADA POR PROCURAÇÃO
Funcionária que precisa efetuar a homologação está fora do Brasil, 
poderá ser efetuada a homologação por meio de procuração, inclu-
sive o recebimento do seguro-desemprego? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA EFETUOU PAGAMENTO DE INSS EM DUPLICIDADE, NÃO 
HÁ COMO COMPENSAR TERCEIROS EM SEFIP, COMO PROCEDER?

Considerando se tratar de recolhimento indevido da GPS (2100) da empresa, 
conforme IN RFB nº1.717/17, art.84, poderá a empresa utilizá-lo na com-
pensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos 
subsequentes. Lembramos que valore recolhidos a título de terceiros (outras 
entidades) não é passível de compensação, apenas restituição via PER/DCOMP.

PROCEDIMENTO PARA A RESCISÃO FUTURA
Funcionário se aposentou e vai continuar trabalhando, entretanto 
pretende fazer o desligamento somente após um ano.  Qual o proce-
dimento para este primeiro momento e a rescisão futura? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUSÊNCIA PARA CONSULTA MÉDICA DO FILHO
Quantos dias o funcionário pode se ausentar para levar o filho ao 
medico? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR UM FUNCIONÁRIO COM SALÁRIO 
INFERIOR A CONTRATAÇÃO ANTERIOR POR OUTRA EMPRESA PARA 
A MESMA FUNÇÃO?

Por se tratar de nova contratação e novo contrato de trabalho para 
outro empregador, as condições gerais de trabalho, inclusive salário 
podem variar comparado com o contrato anterior.

CONTRIBUIÇÃO DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Como calcular a contribuição da sócia de empresa que recebe o 
pró-labore, durante o início e término de salário maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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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: CRISTIANO DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão su-
pervisor, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 19/05/1978, nesta Capital - SP, fi lho 
de Estemir Xavier de Andrade e de Crisolia da Silva Andrade. A pretendente: LARISSA 
DOÉRING RUSSO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 24/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Attílio Russo Neto e de Magali Maria Delgado Doéring Russo.

O pretendente: ÉRICK CORDEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de prodrução, nascido em São Paulo- SP, no dia 01/05/1982, residente e domiciliado, 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Cordeiro de Oliveira. A pretendente: 
ELIZANGELA CAVALVANTE DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida 
em Poção de Pedras - MA, no dia 03/09/1976, residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Lourival Alves de Carvalho e de Ana Cavalcante de Carvalho.

O pretendente: FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/09/1955, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco dos Santos e de 
Elisa da Silva Santos. A pretendente: RENATA SODRÉ DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão encarregada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1976, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronald dos Reis e de Sonia Pereira Sodré.

O pretendente: DOMENICO MARRA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão advvogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Severino Duarte e de Maria Marra Duarte. A pretendente: 
SUZANA SABINO PAULETI, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Agnel Pauleti e de Suzelei de Fátima Sabino Pauleti.

O pretendente: DIEGO SILVA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1984, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Jose Antonio de Freitas e de Marluce Maria da Silva de Freitas. A pretendente: 
LETICIA CAROLINE CARDELLI, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Cardelli ede Rosangela Aparecida Pereira Cardelli.

O pretendente: VALDINEY GONÇALVES CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em Santo André - SP, no dia 15/12/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gonçalves Corrêa e de Zenilda 
Batista Leite Corrêa. A pretendente: AMANDA SPINA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/06/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas Spina e de Kimberly Spina e Spina.

O pretendente: DIEGO JIMENEZ RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 12/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei RIbeiro e de Ana Angélica Jimenez Ribeiro. A pretendente: 
BRUNA GUIDO CONEJERO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 06/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Osvaldo Dedemo Conejero e de MIrian Guido Conejero.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo da Silva e de Valderes Borges da Silva. A 
pretendente: FABIANE PIMENTEL ZAGARE, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Zagare e de Felicidade Pimentel.

O pretendente: ÉRIC FERNANDO TOBIAS BRITO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Sorocaba - SP, no dia 27/08/1995, residente e domiciliado em 
Sorocaba - SP, fi lho de Edenilson Brito e de Sueli Tobias Brito. A pretendente: KÉZIA 
TAVARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empresaria, nascida em Parin-
tins - AM, no dia 08/04/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de IlzaTavares dos Santos.

O pretendente: JOHN UZORCHUKWU OKOH, de nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Umunede - Delta State - Nigéria, no dia 28/03/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Stephen Okoh e de Thrse 
Okoh. A pretendente: GLAUCIA REZENDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ofi cial 
de cozinha, nascida em Goiâna - GO, no dia 04/10/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Inácio Carvalho da Silva e de Aracy Rezende da Silva.

O pretendente: IVANEI DE JESUS MENDES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Conceição da Vargem - MG, no dia 29/03/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Domingos Mendes e de Ana Soares de Jesus 
Mendes. A pretendente: ROSIANE APARECIDA DAS NEVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Franscico - MG, no dia 21/08/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Otílio das Neves e de Geralda Aparecida das Neves.

O pretendente: FELIPE FERRARI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/09/14989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Milton Celso Ferrari e de Branca Romeiro. A pretendente: STELLA 
GIMENEZ LOPES SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de segurança do trabalho, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Aparecido da Silva e de Claudia Gimenez Lopes Silva.

O pretendente: TIAGO GOMES SARAIVA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motociclis-
ta, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Saraiva de Lima e de Maria José Gomes Saraiva de Lima 
. A pretendente: LEILIANA NEURE DA SILVA, estado civil dirvociada, profi ssão manicure, 
nascida em Caruaru -PE, no dia 17/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Genivaldo José da Silva e de Josete Francisca da Silva.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR COVRE, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Vitória - ES, no dia 02/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Gilmar Covre e de Marineis Covre. A pretendente: DANIELLE LINS HIPÓLITO, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Bernado do Campo - SP, no 
dia 30/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Luiz Hipólito e de Maria Lêda Lins Alves.

O pretendente: ATTILIO TADEU JOÃO PAULO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
ar condicionado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Aparecido João Paulo e de Elizabeth 
Ballassa de Araujo. A pretendente: LAÍS DUCATTI OTÁVIO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/10/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jóse Jorge Otavio e de Doralice Edna Ducatti Otavio.

O pretendente: DANILO BICUDO ANGELIERI, estado civil dirvociado, profi ssão engenheiro 
quimico, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fulvio Ermanno Angelieri e de Eloisa Bicudo Angelieri. 
A pretendente: ANA PAULA SARTORI LOPES, estado civil solteira, profi ssão medica, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 27/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz da Costa Lopes e de Cássia Sueli Sartori Lopes.

O pretendente: NDUKA HARRISON EHIKAOGWU, de nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido em Agbor - Delta State - Nigéria, no dia 17/05/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ben Okpuzor e de Re-
becca Okpuzor. A pretendente: VANESSA FARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Menezes Silva e de Irma de Jesus Faria Silva.


