
Página 10 São Paulo, quinta a segunda-feira, 02 a 06 de novembro de 2017

O pretendente: FABIANO TENORIO FAGUNDES DA SILVA, nascido nesta Capital, 
Barra Funda - SP, no dia 25/08/1987, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tenorio da Silva e de 
Maria Elena Fagundes da Silva. A pretendente: ERICA SOUSA RODRIGUES, nascida 
em Acaraú (1º Ofício de Notas) - CE, no dia 17/02/1982, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
dos Santos Rodrigues e de Rita Maria Sousa Rodrigues.

O pretendente: ROSEMILTON SILVA SOUSA, nascido em Serrolândia - BA, no dia 
22/09/1978, estado civil solteiro, profi ssão motorista, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Mendes de Sousa e de Maria do Socorro 
da Silva. A pretendente: JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS, nascida em Nova 
Soure - BA, no dia 01/08/1980, estado civil solteira, profi ssão caseadeira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Silvério dos Santos e de 
Josefa Rodrigues dos Santos.
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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

CARTÓRIO 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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CAIO CESAR DA SILVA, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 11/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Claudia da Silva. A pretendente: CAMILA DANTAS RODRIGUES DA SILVA, solteira, 
psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 13/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jovacy Rodrigues da Silva e de Vilma Maria Dantas Silva.

O pretendente: ALAN GUSTAVO TESSER, solteiro, analista de infraestrutura de TI, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 29/08/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Armando Tesser e de Solange Maria Gemin Tesser. A pretendente: RENATA 
REGINA VIEIRA, solteira, médica, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 
02/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Sergio Vieira e 
de Silmara Regina Savani Veira.

O pretendente: JONAS RIBEIRO CAJAIBA, solteiro, analista de impex, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 24/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Everaldo Ribeiro Cajaiba e de Aparecida Maria Pascoal Cajaiba. A pretendente: CIBELE 
RODRIGUES, solteira, assistente de recursos humanos, natural de Campinas - SP, nascida 
em 14/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Rodrigues 
Dias e de Lêda Marina Stavale Rodrigues.

O pretendente: FLÁVIO SOARES ALVES, solteiro, Professor universitário, natural de 
São José dos Campos - SP, nascido em 04/02/1980, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Vladimir Alves e de Mariza Aparecida Soares Alves. O pretendente: 
FERNANDO ANTONIO DE CASTRO, solteiro, engenheiro civil, natural de Santos - SP, 
nascido em 23/05/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio 
Alves de Castro e de Terezinha Antonia de Castro.

O pretendente: GERSON NILDO RODRIGUES DE SOUSA, solteiro, gráfi ca, natural de 
Teresina - PI, nascido em 03/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Rosa de Sousa e de Antonio Rodrigues de Sousa. A pretendente: MARIA 
RAIMUNDA OLIVEIRA SILVA, solteira, gráfi ca, natural de Quijingue - BA, nascida em 
24/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Alves da 
Silva e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: LUIS EDUARDO MIRANDA, solteiro, analista de sistemas, natural de 
Araraquara - SP, nascido em 27/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Carlos Miranda e de Sueli Teresinha Nonis Miranda. A pretendente: MARÍLIA 
MARCHIANI, solteira, administradora, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida 
em 11/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Vinicius 
Marchiani e de Neide da Penha Munhoz Marchiani.

O pretendente: MAGIDIEL SILVA SANTOS, solteiro, serviços gerais, natural de Barra de 
Santa Rosa - PB, nascido em 10/01/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Manoel Anesio dos Santos e de Genilda da Silva Santos. A pretendente: ANA 
LUCIA GOMES SILVA, solteira, montadora de embalagens, natural de Barra de Santa 
Rosa - PB, nascida em 13/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luiz Paulino da Silva e de Maria da Luz Gomes Silva.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DALARME, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 31/05/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David José Dalarme e de Maria Aparecida 
Dalarme. A pretendente: ALBA LÚCIA EMIDIO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Ibiara - PB, no dia 13/11/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sebastião Emidio de Sousa ede Maria de Fatima de Sousa.

O pretendente: JAYME ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 25/03/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Naziozeno Alves de Oliveira e de Dulcinalva 
Mendes de Oliveira. A pretendente: ADRIANA PAIVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 26/07/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo José Paiva e de Rose Mari Peluso Paiva.

O pretendente: RUBENS HENRIQUE VIANA, estado civil solteiro, profi ssão controla-
dor de acesso, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 18/04/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Henrique Viana e de Nair 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: MÔNICA CRISTINA RIBEIRO, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/11/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josué Lucas Ribeiro 
e de Irene do Carmo Ribeiro.

O pretendente: WELLINGTON PESSOA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são balconista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 15/03/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton Ramos de Oliveira 
e de Maria Edleusa Pessoa. A pretendente: FRANCISCA CAMILA ARAÚJO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Marco (Bela Cruz) - CE, no dia 
11/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Lopes de Araújo e de Rita de Cássia Araújo.

O pretendente: THIAGO FERNANDES BOVOLENTA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em máquina, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Bovolenta e de 
Maria de Fatima Fernandes Rosa Bovolenta. A pretendente: NAYARA LIEVIRISCI DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão lider de atendimento, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 04/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcio Machado dos Santos e de Sandra Lievirisci Machado dos Santos.

O pretendente: DIÓGENES ROCHA MENEZES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 24/10/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Menezes da Silva 
e de Tereza de Jesus Rocha da Silva. A pretendente: PAULA DE PAULA TOLAINE, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Londrina (1º Ofício) - PR, no 
dia 26/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor 
Tolaine Filho e de Carmen Lucia de Paula Tolaine.

O pretendente: KAUAN ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de impressão, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 14/08/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo João da Silva e de Valdecir Jurema 
Roberto. A pretendente: BRUNA PRADO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos (1º subdistrito) - SP, no dia 02/03/1998, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Everaldo Bernardo de Souza e de 
Marta Prado de Souza. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no Cartório 
de residência da contraente.

O pretendente: FELIPE SADDI CORRÊA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 25/07/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Homero Corrêa Leite Filho e de Beatriz Apare-
cida de Mello Saddi. A pretendente: JANAINA MENDES DA CRUZ, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Guarulhos (1º subdistrito) - SP, no 
dia 03/08/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime 
Paulo da Cruz e de Jacyra Mendes da Cruz.

O pretendente: ISAAC BARELLA ACRAS, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 20/03/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Acras Filho e de Daisy Maria Barella 
Acras. A pretendente: MONICA SZNIRER, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Buenos Aires, Argentina, no dia 29/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Enrique Sznirer e de Sonia Szmid Sznirer.

O pretendente: GILMAR DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 18/12/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Silva Lima e de Angela Maria 
Atanazio. A pretendente: DENISE ALVES ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/08/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Almeida e de Dalila Pinto Alves Almeida.

O pretendente: RODRIGO LOSSO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta 
Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 14/03/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Losso e de Maria Izilda Cardoso Losso. A pretendente: 
THILDA SOUSA LEMOS GROSS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 03/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Martin Jerome Gross e de Maria de Lourdes Sousa.

O pretendente: PAULO EGIDIO SEABRA SUCCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/02/1967, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Succar e de Marta Maria Seabra 
Succar. A pretendente: SONIA MARIA MITRI, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/10/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Massoud Chehade Mitri e de May Bechara Mitri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ YUZI SATO, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 26/07/1967, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Mamoru Sato e de Miyako Sato. A convivente: MICHELINE 
CHAVES SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em Natal - RN, no dia 21/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Cruz Santana e de Francisca Célia Chaves Santana. Obs.: Findo o 
prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato o registro 
da conversão da União Estável em Casamento.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

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: BRUNO BASTOS BECKER, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Porto Alegre - RS, 14/01/1985, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Inacio Becker e de Cleys Ricci Bastos Becker. O 
pretendente: ALFREDO URIBE SANCHEZ, nacionalidade americana, solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em Condado Passaic, Estados Unidos da América, 
13/10/1988, residente e domiciliado em Estados Unidos da América, fi lho de José 
Sanchez e de Refugio Uribe.

O pretendente: RODRIGO LAGROTTA SILVA FARAH, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em Brasilia - DF, 01/04/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Farah e de Lia Lagrotta e Silva Farah. 
A pretendente: SANDRA HERSCHEL BAETA NEVES, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Belo Horizonte - MG, 04/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Ribeiro Baeta Neves e de Walceli Herschel Baeta 
Neves.

O pretendente: ANGELO JOSÉ GRIZZO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Jaú - SP, 14/11/1982, residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de 
Arnaldo Grizzo e de Rosa Maria de Lima Grizzo. A pretendente: FLÁVIA MORTARI 
LOTFI, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Presidente Prudente - SP, 
25/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Lotfi  Junior e de Sandra Maria Mortari Lotfi .

O pretendente: ALEXANDRE MARTINS NOBRE, solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido em Porto Alegre - RS, 21/12/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequiel Nobre e de Maria da Piedade Martins. 
A pretendente:LUCINEIDE FERREIRA GALVÃO, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, 27/04/1974, residente e domiciliada em Jd. 
Mitsutani, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Lima Galvão e de Lindaura Ferreira Galvão.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES BIFULCO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, 12/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Blas Bifulco Filho e de Luci Aparecida Fernandes 
Bifulco. A pretendente: ANDRÉA MARCO ANTONIO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santo André - SP, 07/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha deArmando Marco Antonio e de Marlise Zampieri

O pretendente: EDUARDO ARTHUR SIMAS DA SILVA, solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em Florianópolis- SC, 21/09/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Altomirando da Silva e de Alba Simas da Silva. A pretendente: 
RENATA DE ARAUJO ANTONINI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo 
- SP, 07/04/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Wagner Lopes Antonini e de Maria Bernardete de Araujo Antonini.

O pretendente: SANDRO CACHIELLO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São Paulo - SP, 07/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sergio Luiz Cachiello e de Luizette Nero Davini Cachiello. A pretendente: ANA 
LARA PEREIRA CAVALEIRO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo 
- SP,17/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manuel João Pires Cavaleiro e de Neusa Pereira de Souza Cavaleiro.

O pretendente: ANDRÉ REINALDO OLIVEIRA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, 08/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Genilson Oliveira e de Maria Helena de Oliveira. A pretendente: 
ANDRESSA DE LIMA DIAS, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 
07/07/1986, residente e domiciliada em Vila Andrade, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Dias e de Elza Lima Dias.

O pretendente: FELIPE GENNARI, solteiro, profi ssão consultor educacional, nascido em 
São Paulo - SP, 28/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marco Antonio Gennari e de Izilda Maria de Melo Santos Gennari. A pretendente: 
JULIANA DE SOUZA NASCIMENTO ELIAS, solteira, profi ssão produtora de eventos, 
nascida em São Paulo - SP, 31/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Tadeu do Nascimento Elias e de Cristiane Neli Pinto Souza.

O pretendente: PASCHOAL SANTANA MORELLI, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Barueri - SP, 24/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Francisco Morelli e de Teresa Maria de Santana Morelli. A pretendente: 
LUÍSA HERCK GIAQUINTO, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo 
- SP, 12/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Giaquinto e de Marie Ange Edmond Arnold Jeanne Herck Giaquinto.

O pretendente: FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em Rio de Janeiro- RJ, 27/12/1975, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Armbrust Lohmann e de Eliana Lima 
Rocha Lohmann. A pretendente: MARIANA BARBOSA DO REGO MONTEIRO, 
divorciada, profi ssão engenheira, nascida em Rio de Janeiro - RJ, 23/09/1977, residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar do Rego 
Monteiro e de Rosa Celia Pimentel Barbosa.

O pretendente: DUANE RIOS DE AGUIAR, solteiro, profi ssão editor de video, nascido 
em Santos - SP, 18/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Alves de Aguira Filho e de Lenira Rios de Aguiar. A pretendente: ANA 
LAURA MARTINEZ TESSORE, nacionalidade uruguaia, solteira, profi ssão socióloga, 
nascida no Uruguai , 14/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Martinez e de Maria Angelica Tessore.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

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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INICIO A MINHA COLUNA comentando a determinação 
de Sílvio Santos de demitir funcionários a partir da segunda 
quinzena de novembro. Serão uma média de 150, em um es-
forço para economizar R$ 12 milhões e compensar a queda de 
receitas com publicidade.

UMA DAS RAZÕES DESSA MEDIDA TOMADA por seus 
diretores é que o SBT passa por um dos piores anos de sua his-
tória recente. Outras ações de reduções de despesas somadas 
deverão atingir  80 milhões em dezembro. As estimativas são 
que a rede de Sílvio Santos encerrará 2017 com prejuízo.

SEGUNDO A AUDITORIA A EMISSORA FECHA com 
um faturamento de 130 milhões menor que do ano passado, 
quando arrecadou 1,012 Bilião. Com a saída do ar  em agosto do 
programa ‘Máquina da Fama’,  de Patrícia Abravanel, 15 vagas 
também fi zeram parte desse corte de profi ssionais.

A BEM DA VERDADE, O SBT VEM DEMITINDO DES-

DE 2015 nos meses de novembro na tentativa de enxugar as 
despesas que sempre são maiores que as receitas. A queda do 
faturamento da emissora se deveu também a um fator extra: de 
abril a agosto, a emissora fi cou fora das principais operadoras 
de TV por assinatura e isso afugentou os anunciantes.

HOMOSSEXUAL ASSUMIDO, AGUINALDO SILVA critica 
a reversão sexual e denúncia o preconceito contra idosos. Se-
gundo ele a classe artística, formada por muitos homossexuais 
e simpatizantes, está alvoroçada com a liminar concedida por 
um juiz do Distrito Federal que permite a terapia de reversão 
popularmente conhecida como ‘Cura Gay’.

AGUINALDO SILVA, AUTOR DE NOVELAS DE SUCES-

SO COMO ‘ROQUE SANTEIRO’ E ‘TIETA’, entre outras, 
usou o seu Twitter para debochar da decisão judicial. O autor foi 
claro: “Se ser Gay é uma doença ela não tem cura e a reversão 
por terapia não existe e ponto fi nal”.   

A TV GLOBO, POR DETERMINAÇÃO DE SUA DI-

REÇÃO, apagou da sua história no projeto ‘Memória Globo’ a 
produtora Marlene Mattos, a jornalista Ana Paula Padrão e o 
humorista Tom Cavalcanti. O projeto criado desde 1999 para 
contar sua história de mais de 50 anos tem depoimentos em 
vídeos de seus contratados.

NO AR, NA ‘DANÇA DOS FAMOSOS’, A APRESENTA-

DORA ADRIANE GALISTEU está determinada a continuar 
trabalhando na Globo. Desta feita como atriz. Na semana pas-
sada, ela preencheu uma fi cha se candidatando a empregos na 
emissora. Galisteu terá que fazer testes e ser aprovada pela 
direção artística.

FRASE FINAl: Nada é impossível, há caminhos que condu-
zem a todas as coisas.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A cantora Mariene de Castro,

no programa Conversa com Roseann Kennedy.

Na adolescência, cantou 
com o grupo Timbalada, 
de Carlinhos Brown. Em 

96, quando fez seu primeiro 
show solo, no Pelourinho, foi 
convidada para uma turnê por 
20 cidades da França. Mariene 
foi a entrevistada do programa 
Conversa com Roseann Kenne-
dy, que foi ao ar segunda (30), 
às 21h30, na TV Brasil.

Para ela, entre o artista e o 
público existe uma comunica-
ção universal. “A comunicação 
ultrapassa a nossa língua”. Pela 
forte interpretação, Mariene 
chegou a ser comparada pela 
crítica francesa à cantora Edith 
Piaf. “Foi uma honra. E depois 
que fui conhecer a fundo a his-
tória e a obra dela, entendo bem 
o que é uma artista visceral, que 
cantava com a emoção e com 
todo o sofrimento da vida dela.”

Dona de uma energia ines-
gotável, a cantora considera 
o palco o seu local de oração, 
onde as canções são feitas para 
se comunicar com as pessoas. 
“A vida em si é a espiritualidade 
falando o tempo todo. Então, 
isso no palco, só se potencializa. 
Porque ali a gente se conecta 
diretamente com o sagrado”. 
Para ela, as letras das músicas 
têm que expressar a própria 
história, um sentimento e até 

“A minha voz é a minha vida. É como consigo 
me comunicar”, diz Mariene de Castro

Reconhecida como uma das principais revelações da música brasileira dos últimos anos, a cantora 
baiana Mariene de Castro tem verdadeira intimidade com o palco. Ela começou cedo na carreira e, aos 
5 anos, já dançava no Teatro Castro Alves, em Salvador

Senhor do Bonfi m e fazer uma 
oração na abertura da 11ª Jor-
nada Maria da Penha, Mariene 
recebeu elogios e um abraço 
emocionado da presidente 
do STF, Cármen Lúcia. Além 
do engajamento na luta pelas 
mulheres, a artista defende a 
tolerância, critica a homofobia, 
o desrespeito às práticas reli-
giosas e defende as minorias. 
“Os direitos humanos precisam 
ser respeitados, assim como a 
natureza, a fl oresta amazônica, 
os índios, os negros... A gente 
vem de um lugar onde os índios 
são os donos, os primórdios 
dessa terra e eles foram des-
truídos, exterminados. E eu 
fi co muito preocupada porque 
parece que é um país que não 
tem memória”.

Por fi m, entre os inúmeros 
compromissos profissionais 
de sua carreira, Mariene ainda 
consegue ser uma mãe zeloza 
de cinco fi lhos. Diz ter satisfa-
ção em levá-los para a escola, 
brincar e almoçar juntos. Para 
ela, isso é o que lhe dá forças e 
a alimenta no cumprimento de 
seus desafi os. “Poder ter uma 
vida cumprindo a missão que me 
foi dada, de artista, de cantora, 
e cumprir a missão de mãe que 
eu escolhi. É uma grande benção 
poder conciliar isso” (ABr).
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uma inspiração. “O caminho 
da palavra é como eu consigo 
me conectar e acessar a minha 
alma”.

Com cinco discos lançados, 
entre eles o tributo a Clara 
Nunes, intitulado Ser de Luz, 
Mariene faz justa homenagem à 
cantora e compositora mineira 
que imortalizou as canções Con-
to de areia, A deusa dos orixás, e 
O mar serenou. E declara: “Com 
certeza, a Clara foi um presente 
na minha vida. É impressionante 
a comoção das pessoas quando 
se fala de Clara”.

Depois de conquistar o pú-
blico do samba com sua voz 

vigorosa, Mariene também 
impressionou como atriz. E 
surpreendeu na pele de Dalva, 
da novela Velho Chico, onde fez 
o papel de uma empregada pra 
lá de atrevida. Da personagem, 
ela guardou boas lembranças. 
“Dalva foi um ‘presentaço’, 
que eu nem esperava. Ela já 
chegou dona de si. Ela era a 
alforriada, dona do nariz dela 
e com um discurso que eu 
tinha gosto de falar. Eu pude 
representar um povo oprimido 
e machucado pelo preconceito, 
pelo racismo”.

Em agosto, ao cantar o Hino 
ao Dois de Julho, o Hino do 


