
Um dia você vai 

perceber que não existe 

concorrência: somos 

todos seres únicos, com 

objetivos e necessidades 

distintas

Então, como é possível 
considerar um concor-
rente? Já parou para 

pensar no desgaste emocio-
nal que esse pensamento te 
gera? Quando você considera 
alguém como concorrente, 
automaticamente tira o foco 
do seu objetivo e o transfere 
para o suposto rival. Esquece 
todos os seus diferenciais 
e busca fazer algo parecido 
com a concorrência, despre-
zando suas capacidades e 
habilidades. 

Isso faz com que você des-
perdice sua força com compor-
tamentos que não representam 
seus desejos. O simples fato 
de tentar bater seu concor-
rente muitas vezes inviabiliza 
a realização de algo que você 
deseja. Ou seja, fazer algo 
simplesmente para superar 
alguém pode nos levar a des-
prezar realizações e satisfações 
que ocorrem naturalmente ao 
perseguirmos nossos próprios 
objetivos.

Você é único na sua exis-
tência devido às suas expe-
riências, mesmo as compar-
tilhadas. Lembre-se que sua 
subjetividade é única, assim 
como a maneira de expressar 
suas ideias. Ao se comparar 
com alguém você acaba ig-
norando toda sua história, 
todas suas vivências, todos 
seus aprendizados. Nessas 
horas é necessário paciência 
para resistir às pressões e se 
posicionar sendo coerente 
com suas convicções, pois 
quem é que vai valorizar um 
profi ssional, um ser humano, 
se ele mesmo não se enxerga 

como um ser digno de reco-
nhecimento?

Agora você pode estar pen-
sando que o mercado exige 
certos padrões de comporta-
mento específi cos para cada 
profi ssão. É verdade, existe 
um inconsciente coletivo que 
cobra um certo “modelo” para 
que você seja considerada um 
pessoa de sucesso. Entretanto, 
ao aceitar isso, você não dá a 
importância devida à sua histó-
ria, seu suor, sua singularidade. 

Reside aí o desafi o: encontrar 
uma equação que lhe permita 
exercer sua singularidade 
e, simultaneamente, consi-
ga atender às expectativas 
profissionais impostas. Só 
existe uma maneira de você 
se destacar dos demais: apli-
car seu diferencial sempre 
que possível. Caso não exista 
oportunidades, crie. O sucesso 
é muito subjetivo, logo, o que 
nos resta é utilizar 100% do que 
temos hoje. Toda cobrança que 
extrapole isso é injusta.

Por estas razões é que o 
autoconhecimento se faz ne-
cessário. Primeiramente para 
se ter uma ideia precisa do 
caminho que será percorrido 
do ponto A para o ponto B. O 
segundo passo é compreender 
a importância de ter o discer-
nimento de suas capacidades e 
habilidades. Só assim é possível 
realizar uma análise de desem-
penho ou resultado precisa e 
justa consigo mesmo.

Vivemos em uma sociedade 
cheia de paradoxos, que exige 
que sigamos normas, códigos 
e padrões e, ao mesmo tempo, 
valoriza aqueles sabem uti-
lizar toda sua singularidade. 
Quebrar padrões e regras será 
sempre permitido, desde que 
feito de maneira única.

 
(*) - É master coach com certifi cação 

internacional e atua na gestão
de pessoas há 10 anos, 

principalmente na renovação e 
organização de empresas.

Acabe com
a concorrência:

seja único
Genésio Filho (*)
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O pretendente: LEO NESIM GAD ALYANAK, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
no dia 29/05/1984, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Avigad Alyanak e de Eliana Wiss-
mann Alyanak. A pretendente: KESIA MACHADO DE FARIAS, nascida nesta Capital, 
Belezinho - SP, no dia 14/03/1983, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Wilson Machado 
de Farias e de Izilda Ignacio de Farias.

O pretendente: BOM YOUNG KIM, nascido em Seoul, República da Coreia, no dia 
03/01/1977, estado civil solteiro, profi ssão bancário, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tae Woong Kim e de Young Soon Jang. A preten-
dente: LINDALVA CAVALCANTE DE ALMEIDA, nascida em Luís Gomes - RN, no 
dia 20/02/1977, estado civil solteira, profi ssão autônoma, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Baldomir Cavalcante de Almeida e de Maria Pinheiro 
de Almeida Cavalcante.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: NILTON ROCHA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Pereira Barreto, SP, no dia (17/01/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rubens Ferreira e de Carmelita Inocência da Rocha Ferreira. A 
pretendente: ERENY RODRIGUES BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Cândido Sales, BA, no dia (12/08/1974), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adivigio Lino Barbosa e de Emília Rodrigues Barbosa.

O pretendente: CELIO DE ARAUJO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Petrópolis, RJ, no dia (03/06/1948), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nair de Araujo Lima. A pretendente: CARMEN LUCIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Petrópolis, RJ, no dia 
(05/06/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson da 
Silva e de Aurea Corrêa Torres da Silva.

O pretendente: BRUNO JUNIOR OLIVEIRA NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em de Tanhaçu, BA, no dia (17/01/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim Novais e de Lindaura Rosa Oliveira Novais. A 
pretendente: JOICE DE CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
lanchonete, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (22/07/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Vicente da Silva e de Regina de Carvalho.

O pretendente: MILTON CESAR DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Santo André, SP, no dia (02/10/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Filemon Crivis Ivanildes da Silva e de Eglair Maria Pinheiro de 
Aguiar. A pretendente: BERNADETE CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Ribeira do Pombal, BA, no dia (08/06/1979), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enoque de Oliveira e de 
Minervina Cardoso de Oliveira.

O pretendente: ISIDIO BRAGA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Iguaí, BA, no dia (06/07/1949), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Josino Ferreira Campos e de Gertrudes Maria Braga. A pretendente: MARIA 
JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Queimadas, 
BA, no dia (02/02/1951), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Martiniano Mauricio dos Santos e de Joana Felismina de Jesus.

O pretendente: CICERO DA MOTA SOUSA NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Tauá, CE, no dia (02/08/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Lima e de Maria Calista Oliveira Lima. A pretendente: 
ANECLEIDE ANCELMA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Tauá, CE, no dia (12/08/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antônio Martins de Sousa e de Antônia Ancelma da Conceição.

O pretendente: JOSÉ DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em de Itagi, 
SP, no dia (10/04/1952), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Teodoro 
dos Santos e de Madalena de Jesus. A pretendente: VILMA EVANGELISTA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagi, BA, no dia (06/09/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nestor Evangelista Ribeiro e de Genice Pereira da Silva.

O pretendente: VILMAR SERAFIM DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São João do Paraíso, MG, no dia (08/01/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Serafi m dos Anjos e de Maria Dutra Rocha. A 
pretendente: RONILDA ROCHA CAMPANHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Comercinho, MG, no dia (20/06/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Rocha dos Santos e de Maria Campanha da Rocha.

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: MOABER MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Praia Grande - SP, no dia (30/05/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Alves de Oliveira e de Abiail Monteiro 
de Oliveira. A pretendente: ELIANE MOTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Candeias (Município de Simões Filho) - BA, no dia (19/06/1977), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalberto da Silva e 
de Maria das Graças Mota da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão coorde-
nador técnico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (09/08/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João dos Santos Cruz e de 
Maria da Luz de Oliveira Cruz. A pretendente: JOSEANE ALVES SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de eventos, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(11/09/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Froncivaldo Sousa e de Joana Alves Sousa.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA SOUZA PULU, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de dados, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia (13/03/1977), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Pulu e de Maria 
Eurenice Vale da Silva Pulu. A pretendente: FABIANE RODRIGUES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
(10/11/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo 
Rodrigues da Silva e de Carmen Lucia da Silva.

O pretendente: CLEBER WALTER, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (24/11/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Walter Sobrinho e de Fatima da Silva Walter. A pretendente: 
FERNANDA CAVALCANTE WALTER, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (21/07/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando Antonio Tenório Cavalcante e de Leontina Maria da 
Silva Tenório Cavalcante.

O pretendente: JOSAFÁ RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/09/1988), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Florencio Moraes e de Zelia 
Maria Rodrigues Moraes. A pretendente: ITANNA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (29/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Izaac 
Mendes da Silva e de Valquice Marques de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão diretor 
de serviços acadêmico, nascido em Mairinque, SP, no dia (10/12/1980), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odir Gomes de Oliveira e de Senhori-
nha Maria de Souza Oliveira. A pretendente: IZABEL GISELE DE MOURA, estado civil 
solteira, profi ssão docente, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/08/1983), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de Moura e de Geni Aparecida 
de Oliveira de Moura.

O pretendente: JOSÉ PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Araci, BA, no dia (03/01/1967), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonçalves do Santos e de Rosa Celestina 
dos Santos. A pretendente: ROSIENE DIAS FERREIRA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão empregada doméstica, nascida em Itambé, BA, no dia (20/05/1973), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudemiro Alves Ferreira e de 
Erondina Dias Miranda.

O pretendente: JUCIMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Mirante, BA, no dia (07/10/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton Soares de Oliveira e de Neuza Teixeira Soares. A pretendente: 
JANI FERNANDO ALVES, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida 
em Poço Redondo, SE, no dia (20/01/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laecio Idalino Alves e de Darcy Fernando Alves.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Dias Ferreira e de Roseli de Araujo Ribeiro 
Ferreira. A pretendente: CARLA SUELLEN DA SILVA XAVIER, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de compras, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/12/1996), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Paz 
Xavier e de Mauricea da Silva Xavier.

O pretendente: JAIRO CARVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
fi scal, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/03/1971), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Bezerra da Silva e de Maria de Lourdes Carvalho 
da Silva. A pretendente: RUTE SIMONE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão recreadora, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (28/07/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Damasio Lopes dos Santos e 
de Izilda de Souza Santos.

O pretendente: LUCIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista de automóveis, nascido em Presidente Castelo Branco, PR, no dia (01/06/1972), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Domingos Ferreira 
dos Santos e de Pascoalina Ribeiro dos Santos. A pretendente: MARIA MARLI DE SOUSA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Joaquim do Monte, PE, no dia 
(29/10/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Luiz 
de Sousa e de Maria Teodora de Sousa.

O pretendente: IGOR ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de eletricista, nascido em Irecê, BA, no dia (06/07/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anailton da Silva Tiburcio e de Edite Benicio 
de Araújo. A pretendente: MONIQUE MARQUES FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Garanhuns, PE, no dia (10/05/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Ferreira da Silva e de 
Maria do Socorro Marques Ferreira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/09/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico dos Santos e de Maurina Pereira Jacó. A 
pretendente: LETÍCIA DO NASCIMENTO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão re-
cepcionista, nascida em Tupanatinga, PE, no dia (15/04/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Francisco de Souza e de Maria Tereza do 
Nascimento Souza. 

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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DE PESSOAS NATURAIS 
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: ALVARO CRISTOFOLINI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
ambiental, nascido em Timbó - SC, no dia 13/08/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Cristofolini e de Kátia Maria Busarello Cristofolini. 
A pretendente: IVANIA DE ALMEIDA POLATO, estado civil solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 19/12/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Polato e de Maria Lucia de Almeida Polato.

O pretendente: FABIO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Natalia Josefa da Silva. A pretendente: SANDRA MIRANDA 
FIRMO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Vila Guilherme 
- SP, no dia 20/10/1972, residente e domiciliada no Brás, São Paulo - SP, fi lha de José 
Garcia Firmo Filho e de Carmelia Miranda Firmo.

O pretendente: ERICK WILLIAM ALMEIDA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 23/03/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arildo da Silva de Freitas e de Sandra Regina de Almeida. 
A pretendente: KARINA SIMONI ZURANO FAGUNDES, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison Rodrigues da Silva e de Neusa Simoni da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 21/09/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Silio de Andrade e de Maria 
Aparecida Benaglia de Andrade. A pretendente: CAMILA BORGES HUNCH, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritorio, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no 
dia 23/12/1990, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Osvaldo Hunch e de 
Idalina Borges Hunch.

O pretendente: FERNANDO MOLOGNE FRAGA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP no dia 24/09/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanilda Mologne Fraga. A pretendente: SAFIRA 
MARIANE DA SILVA MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Bariri - SP, no dia 19/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Donizete Aparecido Monteiro e de Miriam de Moraes da Monteiro.

O pretendente: ÉRIK ANDRADE LEITE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Caetano do Sul - SP no dia 07/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eurico Ferreira Leite e de Dirlene Andrade Leite. A pretendente: 
THÁBATA LARISSA LUCIANO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Três Corações - MG, no dia 06/01/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vandeir Dias Ferreira e de Heloisa Luciano Ferreira.

O pretendente: LEONARDO LIMA CORTEZ, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em Rio de Janeiro (13º Ofi cial de RCPN) - RJ, no dia 18/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Cortez e 
de Dagmar Lima de Souza. A pretendente: LÍVIA REGINA BRANDEBURSKI, estado 
civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida em Curitiba (3º Ofício) - PR, no dia 
14/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio 
Cesar Branderurski e de Elisa Cardillo Brandeburski.

O pretendente: LUIS FERNANDO DA SILVA GALUZZI, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 09/08/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Pereira Galuzzi e de 
Aparecida da Silva Galuzzi. A pretendente: RENATA HELOISA ALVES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Timbauba - PE, no dia 30/01/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Alves de Souza e de 
Maria Tereza de Araujo Souza.

O pretendente: GILIARD DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 13/12/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Inacio da Silva e de Severina Maria Bento. 
A pretendente: MIRIAN DA SILVA ESTRELA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Canto em Buriti - PI, no dia 11/08/1992, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Petronilio de Sousa Estrela e de 
Maria Nonato da Silva Estrela.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

A proposta original foi 
alterada pelo relator, se-
nador Benedito de Lira 

(PP-AL), transformando-se em 
um texto substitutivo, que foi 
apresentado aos integrantes 
da comissão na reunião do dia 
8 deste mês. 

O processo de discussão e 
votação foi adiado para atender 
a um pedido de vista coletiva. 
Pelo texto do relator, a regula-
mentação das apostas deverá 
contemplar jogo do bicho, 
bingo, videobingo e videojogo, 
cassinos em complexos integra-
dos de lazer, apostas esportivas 
e não esportivas e cassinos 
on-line. O substitutivo deter-
mina a inclusão das empresas 
autorizadas a explorar jogos 
de azar na Lei de Lavagem de 
Dinheiro, obrigando-as a ca-
dastrar os clientes e a informar 
operações ao Coaf. 

Torna necessária ainda a 
adoção de providências, pelo 
Banco Central (BC), a fi m de 
proibir o uso de instrumentos 

O relator, senador Benedito de Lira, considerou a

“situação orçamentária gravíssima” enfrentada pelos entes

da Federação para reforçar a defesa do projeto.

Comissão do Senado pode votar 
legalização de jogos de azar

A legalização dos jogos de azar e a reabertura dos cassinos no Brasil estão em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, que tem reunião marcada para hoje (22). O projeto do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), autoriza a exploração de jogos on-line ou presenciais em todo o território nacional

mil, podendo chegar a R$ 500 
mil, devendo os valores arreca-
dados serem aplicados na área 
de segurança pública. O risco 
de vício associado à atividade 
foi reconhecido no relatório 
por Benedito de Lira. Assim, foi 
defi nida a obrigação de os es-
tabelecimentos que exploram 
jogos de azar exibirem, com 
destaque, mensagem alertando 
para essa possibilidade em caso 
de prática excessiva.

Três crimes, com as respec-
tivas penas, foram previstos no 
substitutivo do relator. Quem 
permitir a participação de 
menor de 18 anos em jogos ou 
explorar a atividade sem cre-
denciamento deverá amargar 
pena de três meses a um ano de 
detenção, além de pagar multa. 
Aquele que fraudar, adulterar 
ou controlar o resultado de 
jogo ou pagar a premiação em 
desacordo com a lei poderá ser 
submetido à detenção de seis 
meses a dois anos e ao paga-
mento de multa (Ag.Senado).
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de pagamento, como cartões 
de crédito, em jogos de azar 
on-line administrados por 
empresa não-credenciada. As 
medidas de controle sobre os 
estabelecimentos credenciados 
deverão obrigá-los a promo-
ver a identifi cação de todos 
os jogadores que receberem 

premiações superiores a R$ 
10 mil. Esses dados terão de 
ser encaminhados ao governo 
federal.

O substitutivo também esta-
belece limites mínimo e máxi-
mo para multas cobradas por 
infrações administrativas. Essa 
taxação deverá partir de R$ 10 


