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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ANDRÉ LUIZ DAMASCENO DE SOUZA, profissão: auxiliar 
contábil, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-
nascimento: 05/07/1981, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz 
Damasceno de Souza e de Maria Aparecida da Silva de Souza. A pretendente: ANA 
PAULA GARCIA JURAITIS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 22/01/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romeu Juraitis 
e de Geni Garcia Juraitis.

O pretendente: LUCIANO BERTOLDO CAMPOS, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 
01/01/1967, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Bertoldo Campos Filho e de Maria do Carmo Campos. A pretendente: REBECA 
CAMPANA PEREIRA, profi ssão: micro empresária, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/11/1997, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Epaminondas Boas Pereira e de Liz Débora 
Melissa Alves Campana Pereira.

O pretendente: MARCELO BELLONI, profissão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/09/1982, residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Ivo Belloni Filho e de Sueli Alves Belloni. 
A pretendente: NATHÁLIA BASILE PAULO, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/06/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Paulo Neto e de 
Luciana Basile Paulo.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS CORREIA, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 16/09/1989, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Correia 
e de Alice dos Santos Correia. A pretendente: JESSICA ALVES DE CARVALHO, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nas-
cimento: 22/07/1990, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Rael Pinheiro 
de Carvalho e de Geralda Alves de Carvalho.

O pretendente: LEANDRO BALLOGH RAMOS, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 14/04/1995, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tarcizio Honorio Ramos e 
de Maria Aparecida Ballogh. A pretendente: RAFAELA REIS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 
07/08/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosalina 
Aparecida Reis de Oliveira.

O pretendente: WILLYS BELDA STOZEK, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 08/04/1984, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Stozek e de 
Gloria Maria Belda Stozek. A pretendente: ANA PAULA BRAGA GOMES, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nas-
cimento: 30/07/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fatima Aparecida Braga Gomes.

O pretendente: THIAGO KEINY OIZUMI, profi ssão: engenheiro eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/06/1980, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Shigueru Oizumi e de Elza Risako 
Assakura Oizumi. A pretendente: REGIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/11/1972, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hercilio Francisco de 
Oliveira e de Maria Luiza Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO SILVEIRA SOUZA, profi ssão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/03/1993, re-
sidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erotildes Silveira Souza 
e de Irani Maria de Jesus Souza. A pretendente: LAÍS GABRIELLE DA CONCEIÇÃO 
GUIMARÃES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 09/04/1997, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco Guimarães e de Marli Rosa da Conceição.

O pretendente: ANDRÉ SANTANA, profi ssão: técnico de informatica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/05/1975, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito de Jesus Santana e de 
Maria Aparecida Santana. A pretendente: ADELANE DA SILVA SOBRAL, profi ssão: 
coordenadora fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nas-
cimento: 18/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Batista de Sobral e de Severina Maria da Silva Sobral.

O pretendente: WAGNER JOSÉ PEREIRA, profi ssão: escriturário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 08/10/1974, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Alves Pereira e de Jacira 
Ribeiro Pereira. A pretendente: RENATA MARQUES SILVA, profi ssão: auxiliar de logis-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/08/1987, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Gomes da 
Silva e de Maria José Marques.

O pretendente: THIAGO BRUM ROCHA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 06/12/1984, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Paulo Rocha e de Edna 
Aparecida Brum Rocha. A pretendente: ANA CAROLINA SOFIATI CORREA, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 05/06/1986, residente e domiciliada em Atibaia - SP, fi lha de Edson 
Luiz Alves Correa e de Rosilane do Carmo Sofi ati Alves Correa.

O pretendente: DIEGO VERDINE CAMPOS, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 11/04/1985, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nazafi r Luiz Campos 
Filho e de Rita de Cássia Verdine Campos. A pretendente: ANDREZA FERNANDES 
DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Jose Fernandes de Oliveira e de Angela Maria Delfi no de Oliveira.

O pretendente: VAGNER PAULINO DE BRITO, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 30/11/1974, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesus Paulino de Brito 
e de Maria das Graças Rodrigues de Brito. A pretendente: ELISABETE LEÃO PINTO, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Cangaíba - SP, data-nascimento: 16/02/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson Leão Pinto e de Esmeralda dos Reis Leão Pinto

O pretendente: LUCAS GONÇALVES AZEVEDO, profi ssão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Colina - SP, data-nascimento: 31/01/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Fernando Azevedo e de Luciene Gonçalves Azevedo. A pretenden-
te: NAYARA NAYANE DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/2001, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelvando Pereira da Silva e de Solange de Jesus Santos.

O pretendente: LEANDRO SILVA IZIDIO, profi ssão: analista logístico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, data-nascimento: 01/06/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Cosmo Marcolino Izidio e de Maria do Socorro da Silva Izidio. 
A pretendente: LILIAN GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: securitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/11/1991, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Moraes de Souza e de Umbelina Gonçalves Neta.

O pretendente: VALTER MORAES DE SOUZA, profi ssão: negociador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 06/04/1963, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ladislau de Souza e de 
Vilma Moraes de Souza. A pretendente: UMBELINA GONÇALVES NETA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Manga - MG, data-nascimento: 29/06/1969, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euripedes de Sousa 
Neves e de Maria Gonçalves Neves.

O pretendente: SILVIO JOSÉ DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Uauá - BA, data-nascimento: 11/04/1968, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Nascimento. A pretendente: BERNADETE 
LUIZA DE ALMEIDA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Conceição da Vargem - MG, data-nascimento: 16/12/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Zacarias Luiz de Araújo e de Maria Luiza de Almeida.

O pretendente: MARIO CESTARI DE OLIVEIRA, profi ssão: dentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 13/02/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Carlos Alberto de Oliveira e de Silvana Aparecida 
de Araujo Oliveira. A pretendente: BEATRIZ SILVA DE JESUS, profi ssão: gestora de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista 
- SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcos Borba de Jesus e de Ezenil de Almeida Silva de Jesus.

O pretendente: MARCELO MANDU DA SILVA, profi ssão: consultor de campo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 23/05/1982, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Mandu da Silva 
e de Maria Amaral da Silva. O pretendente: LUIS ALBERTO SOLDERA, profi ssão: 
light designer, estado civil: solteiro, naturalidade: em Vinhedo - SP, data-nascimento: 
24/10/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Florindo 
Soldera e de Miriam Limeira Neto Soldera.

O pretendente: EDUARDO LAURINDO DA SILVA, profi ssão: montador de móveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Fortaleza - CE, data-nascimento: 22/05/1981, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonia Laurindo da Silva. A pretendente: SHEILA 
CRISTINA PEREIRA, profi ssão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 10/01/1984, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Pereira e de Valdelise Pereira.

O pretendente: EDGAR SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ipiaú - BA, data-nascimento: 16/02/1984, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lídio Nunes Oliveira e de Terezinha da Conceição Santos. A 
pretendente: JOCIMAR SANTOS DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Cabo Frio - RJ, data-nascimento: 23/04/1982, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erisvaldo Sales de Souza e de Ivonete Santos de Souza.

O pretendente: FABIO CESAR CAVALHEIRO MARQUES, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
26/08/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Marques e de Marcia Aparecida Cavalheiro Marques. A pretendente: FERNANDA RODRI-
GUES, profi ssão: microempreendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, data-nascimento: 30/12/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ademir Rodrigues e de Luzia Rezende Shinohara Rodrigues.

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

O pretendente: SIMON CARVALHEDO ZVEITER, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaac Motel Zveiter e de Isane Carvalhedo de Furtado. 
A pretendente: CAMILA REGINA HERRERO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/01/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Ricardo Herrero e de Walkiria Fagundes Machado Herrero.

O pretendente: MARCELO OTAVIO GOMES PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1980, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dircio Paulino e de Marlene Paulino. A pretendente: 
DEUZUITA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão promotora de ven-
das, nascida em Coari - AM, no dia 15/07/1978, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Torres do Nascimento e de Valdeci da Silva Nascimento.

O pretendente: DORIVAL BATISTA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão micro 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1959, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Batista dos Santos e de Constância da 
Silva Santos. A pretendente: SILVIA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
cozinheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Alves da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: HERBERT VIDAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pu-
blicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odorico Luiz dos Santos e de Sueli de Fátima Vidal 
dos Santos. A pretendente: TÁSSIA LUIZA SAMPAIO SPADONE, estado civil solteira, 
profi ssão analista de constas médicas, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1989, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Orlando Spadone 
e de Gisele Luiz Sampaio Spadone.

O pretendente: HENRIQUE DE FREITAS MARIZ, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/04/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Lima Mariz e de Ana Maria de Freitas 
Mariz. A pretendente: JULIANA DE CASTRO TORRES SILVESTRONI ESCRIVÃES, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Artur Manuel Torres 
Fernandes Escrivães e de Sandra Therezinha Silvestroni Escrivães.

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: ELIO ROCHA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adivar da Rocha Dias e de Maria Angélica de Jesus Dias. A 
pretendente: JOILMA FERRAZ JARDIM, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Presidente Jânio Quadros - BA, no dia 20/12/1991, residente e domici-
liada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juscelino Barbosa Jardim e de Eliana 
Rocha Ferraz Jardim.

O pretendente: NELSON PINCELLI NETO, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 19/09/1990, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Pincelli Filho e de Claudia Pereira Dias Pincelli. 
A pretendente: MARIANA GONÇALEZ MARQUES, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcus Raucci Marques e de Wania Ana 
Genzini Gonçalez Marques.

O pretendente: RODRIGO SOARES MARINS, estado civil solteiro, profi ssão professor 
de educação física, nascido em Guarulhos - SP, no dia 30/10/1986, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Marins Pinto e de Elsa Soares de 
Souza Pinto. A pretendente: LETICIA CIRILLO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Tadeu Cirillo e de Sonia Regina Cirillo.

O pretendente: JOÃO BONFANTE JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/11/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Bonfante e de Luzia 
Martins Bonfante. A pretendente: PATRICIA PINHEIRO, estado civil solteira, pro-
fissão assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/05/1973, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roque Gabriel Pinheiro e 
de Mirian Bulgarelli Pinheiro.

O pretendente: NATHAN LOPES FURLAN, estado civil solteiro, profi ssão proje-
tista, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Furlan e de Maria Angelica Lopes Furlan. 
A pretendente: BÁRBARA DAMIAN ANTIGNANI, estado civil solteira, profi ssão 
bacharel em direito, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/07/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luis Antignani Gilabel e 
de Mara Aparecida Damian Antignani.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DO PRADO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/11/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Ribeiro do Prado e de Lucia Aparecida da 
Silva Prado. A pretendente: JULIANA STROUB HYPOLITO, estado civil solteira, 
profissão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1986, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauricio Hypolito e 
de Elizabeth Stroub Hypolito.

O pretendente: EDOARDO AUGUSTO PARENTI EISENBACH, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/10/1984, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Henrique Eisenbach e de  Gioia Maria 
Parenti. A pretendente: JULIANA ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Osasco - SP, no dia 06/10/1984, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Bráz dos Santos e de Nilza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROBERT MAIA CAVASSINI, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/11/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Cavassini e de Sueli Maia de Oliveira 
Cavassini. A pretendente: KARLLA SABRINA PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 
31/01/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Celso Alves dos Santos e de Suzana Maria Pereira Santos.

O pretendente: MOACIR ELIAS FERREIRA LUZ DE MORAIS, estado civil solteiro, 
profi ssão radialista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13/07/1995, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Morais e de Leni Regina 
Luz. A pretendente: GIOVANNA ALDA RIBEIRO DE SOUZA MUNHOZ, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1994, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Otavio Munhoz e de 
Sandra Ribeiro de Souza.

O pretendente: PAULO DE MELO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1988, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo José Bezerra e de Gerusa de Melo. 
A pretendente: TATIANA MORAIS RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida em Suzano - SP, no dia 03/09/1987, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues de Souza e de 
Joseli Fernandes de Morais.

O pretendente: VITOR CARVALHO TREVISO, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto 
- professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Rios Treviso e de Roberta Teles de Carvalho. A 
pretendente: MAYARA MORAES CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 03/12/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adilson Marcus Cordeiro e de Elisabeth Moraes Cordeiro.

O pretendente: MAURICIO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, 
nascido em Macarani - BA, no dia 08/07/1982, residente e domiciliado neste subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Abel Soares da Silva e de Maura Catarina Nascimento. A 
pretendente: EDILÂNIA QUEIROZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Itarantim - BA, no dia 20/12/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Celí Dias da Silva e de Dilma Ribeiro de Queiroz.
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

Valter Casarin (*)

Um solo com boa fertilida-
de melhora a qualidade 
dos alimentos e é funda-

mental para a saúde humana. 
Nutrir com equilíbrio frutas, 
legumes e verduras também 
é relevante no enfrentamento 
ao desperdício. Alimentos com 
deficiência não apresentam 
aparência saudável, duram 
menos e se perdem em pouco 
tempo. 

Além disso, quanto mais se 
desperdiça, mais cara fi ca a 
comida que chega à mesa das 
pessoas. Dados da FAO dão con-
ta de que 46% do desperdício de 
alimentos no planeta ocorrem 
nas etapas de processamento, 
distribuição e consumo. Os ou-
tros 54% acontecem nas fases 
de manipulação pós-colheita e 
a armazenagem. 

O Brasil é o 10° colocado no 
ranking mundial de desperdí-
cio. Em nosso país, as perdas, 
por dia, são de 40 mil toneladas 
de alimentos, quantidade que 
daria para suprir aproximada-
mente 19 milhões de cidadãos 
diariamente ao longo de um 
ano, o mesmo que toda a po-
pulação do Chile. 

 Poucos sabem, mas os solos 
brasileiros são de baixa fertili-

Uma pesquisa conduzida 
pela Universidade de British 
Columbia, no Canadá, revelou 
que o cacau começou a ser 
cultivado 1,4 mil anos antes do 
que se acreditava. Além disso, 
o estudo descobriu que os pri-
meiros plantios ocorreram na 
América do Sul, na Amazônia.

O trabalho foi publicado 
na segunda-feira (29), na 
revista “Nature Ecology and 
Evolution”. Acreditava-se que 
o cultivo de cacau do gênero 
Theobroma começara na Amé-
rica Central, cuja população 
usava as sementes do fruto 
tanto como moeda de troca 
quanto no preparo de bebidas 
consumidas em festas e rituais.

Esses vestígios, que datavam 
de 3,9 mil anos atrás, consolida-
ram a ideia de que o cacau foi 
cultivado pela primeira vez na 
América Central. No entanto, 
dados genéticos revelaram 
que a maior diversidade do 
“Theobroma cacao” e de outras 
espécies pertence, na verdade, 
à América do Sul equatorial, 
onde o fruto é importante ain-
da hoje para as comunidades 
indígenas.

Estudando cerâmicas de San-
ta Ana-La Florida, o mais antigo 
sítio arqueológico da cultura 
Mayo-Chincipe, no Equador, 
os pesquisadores, guiados por 
Michael Blake, apontaram que 
essas populações usavam o 

Os mayo-chinchipes teriam 

iniciado a cultivar o fruto pelo 

menos 1,4 mil anos antes dos 

povos centro-americanos.

A melhoria do solo serve não somente para aumentar a 

produtividade, mas também para a conservação ambiental.

As boas técnicas de adubação na 
produção e qualidade de alimentos
O Brasil é o 10° colocado no ranking mundial de desperdício. Em nosso país, as perdas, por dia, são de 
40 mil toneladas de alimentos

qual se preserva o solo, valoriza 
a reciclagem dos nutrientes e 
sustenta a microbiologia do 
solo. A tendência, nos últimos 
anos, tem sido de crescimen-
to na produção de produtos 
agrícolas. No Brasil tivemos 
aumento na produção de grãos 
acima de 130%, com ganho de 
produtividade de aproximada-
mente 70%, enquanto a área 
agrícola cresceu pouco acima 
de 40%. 

Da mesma forma, o consumo 
de adubos acompanhou o cres-
cimento produtivo da agricul-
tura brasileira, demonstrando a 
contribuição deste insumo no 
fornecimento de alimentos e na 
preservação ambiental.  

Isso representa que esta-
mos produzindo mais, sem a 
necessidade de abertura de 
novas áreas, ou seja, sem a 
necessidade de desmatamento. 
Certamente as perspectivas 
podem ser cada vez melhores. 

Daí a necessidade de escla-
recer e informar a sociedade 
brasileira, com base em estudos 
científi cos, sobre a importância 
e benefícios das boas técnicas 
de adubação na produção e 
qualidade de alimentos.

(*) - Engenheiro agrônomo e fl orestal, 
coordenador científi co da Iniciativa 

Nutrientes para a Vida (NPV)

dade, ou seja, possuem baixa 
disponibilidade de nutrientes 
para as plantas. Estamos fa-
lando do fundamento da cadeia 
alimentar. São os nutrientes 
que regulam o metabolismo 
da planta, formando a base 
da produção vegetal para ali-
mentar diretamente o homem. 
Independentemente da fonte 
do adubo, mineral ou orgânico, 
as culturas têm necessidades 
de quantidades equilibradas de 
nutrientes de forma assimilável.  

O adubo é a fonte de alimen-
to para as plantas. Os adubos 
minerais são produzidos a 
partir de depósitos da natu-

reza ou extraídos do ar.
As matérias primas para 

produção dos adubos são pro-
cessadas para eliminar certas 
impurezas e tornar os nutrien-
tes em formas assimiláveis 
para a absorção pelas plantas e 
reduzir o custo de transporte à 
aplicação no campo. Contudo, 
suas composições continuam 
sendo de moléculas naturais, 
e não artifi ciais.

Vale destacar que a agricul-
tura brasileira está cada vez 
mais preocupada com a susten-
tabilidade. Isso é comprovado 
pelo aumento das áreas com o 
sistema de plantio direto, na 
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Cultivo de cacau tem 
1,4 mil anos a mais do 

que se imaginava

cacau entre 5,3 mil e 2,1 mil 
anos atrás. Os estudiosos no-
taram a presença de um amido 
específi co do T. cacao, resíduos 
de theobromina, um alcaloide 
amargo característico da espé-
cie, e fragmentos do DNA da 
fruta no interior de objetos de 
cerâmica. 

Isso sugere, segundo os pes-
quisadores, que os mayo-chin-
chipes teriam iniciado a cultivar 
o fruto pelo menos 1,4 mil anos 
antes dos povos centro-ame-
ricanos. Além disso, alguns 
objetos do sítio arqueológico 
ainda apresentam ligações com 
a costa do Pacífi co, o que indica 
a hipótese de que o comércio 
na região pode ter iniciado a 
viagem dessa planta rumo ao 
norte (ANSA).
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