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Tania Regina de Luca – Unesp – Pesquisado-
ra, editora, professora e demais títulos envolvendo 
dignos temas de nosso passado, Tania nos oferece 

uma magna imagem de uma época, presumidamente obscura, 
em termos de difusão de cultura e arte. Lastreou seu trabalho 
na publicação “A Ilustração”, revista quinzenal, editada em 
Paris, voltada quase que especifi camente aos leitores lisboetas e 
brasileiros. Um gostoso e charmoso passeio pela “Belle Époque”, 
contudo, importante ressaltar e difícil imaginar, a celeridade 
das informações numa época sem as nossas parafernálias co-
municativas. Empolgante.

A Ilustração (1884-1892): 
Circulação de textos e imagens 
entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro

Eduardo Marcial Ferreira Jardim – Ma-
ckenzie – Este importante manancial jurídico tribu-
tário, tem a fi nalidade de embasar decisões, evitar 
eventuais deslizes com inesperadas consequências 
econômicas e fi nanceiras. Absolutamente atualizada, 
pode ser lida por leigos e deve ser, por profi ssionais 
do direito e administração. O mestre é bastante 

abrangente ao desfi lar toda sua ampla experiência. Muito útil.

Compendium de Direito Tributário

Cléo Busatto – Fê (Ilustr) – CLB – Sempre 
dedicada à literatura, seja juvenil ou para crianças, 
Cléo busca incansavelmente, além da beleza à qual 
se esmera, boas estórias que carreguem âmagos 
exemplares. Nesta obra, compilou alguns contos 
folclóricos, pouco ou nada conhecidos, de sete países, 

inclusive do Brasil. Suas páginas ricamente ilustradas, comple-
tam o profundo e extenso trabalho. Para garotada alfabetizada, 
ou com pais leitores e contadores de histórias. Gostoso.

Histórias que eu Gosto de Contar

James N. Green – Civilização Brasileira – Uma 
detalhada biografi a do militante ativista na luta arma-
da contra a ditadura militar, instalada no Brasil em 
1964. Dentre tantos feitos, foi o primeiro candidato a 

deputado estadual a declarar-se gay. Sua vida, nada monótona, 
é retratada em páginas fl uidas, impactantes. Belíssima, justa e 
apropriada homenagem.

Revolucionário e Gay: A vida extraordinária 
de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela 
democracia, diversidade e inclusão

Maria Luiza D’Orey Lacerda Soares – 
Scortecci – Uma compilação de alguns projetos 
paisagísticos de Lina e outros renomados artistas 
fazem desta admirável obra uma fonte deliciosa de 
conhecimentos arquitetônicos e muita inspiração. 

Jardins maravilhosos saltam aos olhos do leitor extasiado, pela 
profusão de cores e variedades de plantas e paisagens, verda-
deiramente cinematográfi cas. Edição totalmente em idioma 
francês, contudo as fotos “falam” por si. Encantador.

Jardim da casa do Jardim de 
Cristal: Projetos de Lina Bo Bardi

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.
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de Ralph Peter.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
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O pretendente: LUÍS GUILHERME STELLA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 03/09/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ayrton Marin Stella e de Maria Inês José Stella. A pretendente: 
VIVIAN BARREIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Barreira e de Cleide Murari Barreira.

O pretendente: GABRIEL DECHICHI BARBAR, solteiro, profi ssão engenheiro software, 
nascido em Uberlândia - MG, no dia 27/02/1966, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joseph Salem Barbar e de Paula Dechichi. A pretendente: 
PAULA STORTI PIZZOTTI, solteira, profi ssão advogada, nascida em Uberlândia - MG, 
no dia 12/12/1992, residente e domiciliada em Uberlândia - MG, fi lha de Ronaldo Nunes 
Pizzotti e de Maristela Storti Pizzotti.

O pretendente: VINÍCIUS RIBEIRO MARQUES, solteiro, profi ssão analista de 
investimentos, nascido em Niterói - RJ, no dia 04/08/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David José da Silva Marques e de Maria Celeste 
Ramos Ribeiro Marques. A pretendente: ANA MÓNICA DIAS FILIPE GONÇALVES, 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Portugal, no dia 18/05/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fernando Filipe Gonçalves 
e de Matia Antónia da Silva Dias Gonçalves.

O pretendente: FLÁVIO MAZIERO NOGAROTO, solteiro, profi ssão piloto de avião, 
nascido em Penápolis - SP, no dia 31/05/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hugo Nogaroto Filho e de Regina Célia Maziero Nogaroto. A 
pretendente: THABATA SIMÕES FROIO, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Ibiúna - SP, no dia 30/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adailton Ribeiro Froio e de Maria Aparecida de Souza Simões.

O pretendente: FLORIAN ABFALTER, solteiro, profi ssão bancário, nascido na 
Alemanha, no dia 01/09/1981, residente e domiciliado em Vila Nova Conceição, SP, 
fi lho de Peter Abfalter e de Marianne Abfalter. A pretendente: OENHA MARSELE DE 
OLIVEIRA MEDEIROS CERQUEIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Nova 
Iguaçu - RJ, no dia 05/09/1978, residente e domiciliada em Vila Nova Conceição, SP, 
fi lha de Jones Bechara Cerqueira e de Maria da Penha de Oliveira Medeiros.

O pretendente: DANIEL DUTRA DE CARVALHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/10/1975, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
SP, fi lho de Tales de Carvalho e de Gabriela Maria Dutra de Carvalho. A pretendente: 
JULIANA DAMIANI DA SILVA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Florianópolis 
- SC, no dia 04/07/1977, residente e domiciliada no Itaim Bibi, SP, fi lha de José Cabral 
da Silva Junior e de Sylvia Teresinha Damiani da Silva.

O pretendente: ARTHUR HILGENDORFF NICOLI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/09/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fabrizio Nicoli e de Lana Hilgendorff  Nicoli. A pretendente: 
NATHALIA MIGUEL CEZAR, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Cezar e de Sandra Regina Abreu Miguel Cezar.

O pretendente: CAMILO FLAMARION DO PRADO WITTICA, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em Presidente Bernardes - SP, no dia 12/01/1976, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reynould Wittica e de Maria Julia do Prado Wittica. 
A pretendente: MARCELA ALVES GRAZIANO, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em Campinas - SP, no dia 24/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Graziano Neto e de Lúcia Helena Alves Justo Graziano.

O pretendente: FILIPE SIMÃO CETARA BERTI, solteiro, profi ssão engenheiro da computação, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Berti e de Magda Cetara Berti. O pretendente: LUCAS 
BELLO MARKARIAN DE SIQUEIRA, solteiro, profi ssão designer, nascida em Osasco - SP, 
no dia 01/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson 
Tadeu Markarian de Siqueira e de Elceli dos Santos Bello Siqueira.

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:

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: GUILHERME DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: fi scal de terminal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Romualdo da Silva e de Maria Edivania 
de Almeida Silva. A pretendente: GISLAINE CRISTO AZEVEDO DA SILVA, profi ssão: 
desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: Jandira - SP, data-nascimento: 
28/11/1996, residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, fi lha de Gelson Ferreira da 
Silva e de Giovana Cristo Oliveira Santos.
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

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

O pretendente: GLEISON ICARO MOREIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Nova Soure - BA, no dia 12/08/1998, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joilson Araujo dos Santos e de Nivia Maria dos Santos 
Moreira Araujo. A pretendente: MAYSA MEDINA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Pinheiro - ES, no dia 08/03/1997, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos de Jesus Costa e de Lucinalva Silva Medina.

O pretendente: FILIPE FEREZIM, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia 01/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hildo Ferezim Junior e de Luzia Ilaudia Pinheiro de Queiroz 
Ferezim. A pretendente: TATIANE DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
securitária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 30/01/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elio Gonçalves Souza e de Maria 
Aparecida da Silva Souza.

A pretendente: CASSIANA APARECIDA JOSÉ, estado civil solteira, profi ssão segurança, 
nascida em Lavras - MG, no dia 31/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antônio José e de Eni Fortunato José. A pretendente: TUANI 
NUNES FLORIANO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida nesta Capital, 
Pari - SP, no dia 11/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Roberto Floriano e de Adriana Lapa Nunes Floriano.

O pretendente: THIAGO XAVIER DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão monitorador, 
nascido em Paulista - PE, no dia 24/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Xavier da Silva e de Gilvanete Maria da Silva. A pretendente: 
MARILÉA RODRIGUES SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica em saúde bucal, 
nascida em Ubaitaba - BA, no dia 15/11/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdivino Santo Silva e de Maria das Graças de Jesus Rodrigues.

O pretendente: HERMINIO PEREIRA DE JESUS NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 10/08/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erinaldo Pereira de Jesus e de Daisy Pereira 
de Jesus. A pretendente: EDINA MARQUES LOPES, estado civil divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida em Poções - BA, no dia 14/09/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Lopes e de Jandira Maria Marques.

O pretendente: FELIPE PALUMBO GELME, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Sergio Gelme e de Clara Palumbo Gelme. A 
pretendente: LENÍZIA DE ABREU FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em Itaúna - MG, no dia 14/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Soares Ferreira e de Maria José de Abreu Ferreira.

O pretendente: ALEXANDRE DE BRITTO, estado civil solteiro, profi ssão policial civil, nascido 
nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 12/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wanderley de Britto e de Sueli Aparecida de Britto. A pretendente: 
ANDREA REGINA OPPERMAM, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida nesta 
Capital, Vila Prudente - SP, no dia 31/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio Garcia Oppermam e de Vera Lucia Villa Oppermam.

O pretendente: GUILHERME BUENO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de tecnologia, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/10/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Elisete 
de Fátima Bueno Silva. A pretendente: MARINA MORAES DI LUCCA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 26/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Di Lucca 
e de Monica Moraes Di Lucca.

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036424-64.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WAGNER 
PIMENTA PALUMBO, CPF 006.020.958-59, que AMC -SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.742,51 (30/06/2013), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo a mensalidades não 
pagas. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Fica 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

42ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0130354-90.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ LUIS TIRADENTES 
JUNIOR, CPF 398.091.023-72 e RG 221243-14-SSP/AM, que TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de 
R$11.843,31 (valor em Fev/2012), oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado 
entre as partes em 04/01/2010 e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue ou, 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VC – Reg. S. M. Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001902-
68.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CAIO DE BIANCHI, Brasileiro, CPF 357.610.118-75. Com endereço à Rua Bras Ferreira da 
Silva, 431, casa 02, Vila Aparecida, CEP 08020-150, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: Cobrança da quantia 
R$ 12.276,95 de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de 
embargos, no prazo legal, constituir-se a pleno direito em titulo executivo judicial, nos termos do art 701,§ 
2º NCPC, acrescido de custas e verba honorária fixada em 0,5% do débito indicado. Sendo efetuado o 
pagamento o tornará isento das custas processuais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018. 

O pretendente: NIVIO CADORIN, solteiro, profi ssão professor, nascido em Nova Padua - 
RS, no dia 17/05/1970, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Umberto Cadorin e de Anunciata Pilatti Cadorin. A pretendente: LAURA SCARPARO 
CALDO TEIXEIRA, divorciada, profi ssão professora, nascida em Ribeirão Preto - SP, 
no dia 18/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lucas Teixeira 
Filho e de Marina Scarparo Caldo Teixeira.

O pretendente: RENATO GIRALDI DE MELO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Lima de Melo e de Maria José Giraldi 
de Melo. A pretendente: GIOVANA BALDISSERA, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em Novo Hamburgo - RS, no dia 20/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romeu José Baldissera e de Maria Janete 
Soligo Baldissera.

O pretendente: ARMANDO CHIMENTI NETO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 03/11/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Armando Chimenti Filho e de Marisa Marcondes Ferreira Chimenti. A 
pretendente: MARIA DA PENHA NARA, divorciada, profi ssão autônoma, nascida em 
Mantena - MG, no dia 22/12/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Samuel Pereira e de Ana Nara de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PAYZOS FIACADOR, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Fiacador e de Sofi a Aparecida Payzos 
Fiacador. A pretendente: ANA CAROLINA SILVA VOLPE, divorciada, profi ssão 
analista de sistemas, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens José Volpe e de Elizabete 
Natanael da Silva.

O pretendente: GUSTAVO SOARES GUAJARDO MONRROY, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/11/1982, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, SP, fi lho de José Manuel Guajardo Monrroy e de Aparecida Maria Soares 
Guajardo Monrroy. A pretendente: JULIANA RASCALHA CASADEI, solteira, 
profi ssão coordenadora de escola, nascida em Santo André - SP, no dia 10/12/1986, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi, SP, fi lha de Carlos Alberto Casadei e de Silmara 
Rascalha Casadei.

O pretendente: JOÃO LUIS CALABRESE, solteiro, profi ssão juiz de direito, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 17/02/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rafael Januário Calabrese e de Lidia Helena Bevilacqua 
Calabrese. A pretendente: WILMA DE VASCONCELOS SOUSA, solteira, 
profi ssão médica, nascida em Campina Grande - PB, no dia 27/01/1983, residente 
e domiciliada no Tatuapé, SP, fi lha de Eliezer Elias de Sousa e de Maria Aparecida 
de Vasconcelos Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE ITAPURA DE MIRANDA, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/10/1981, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Itapura de Miranda e de Maria 
Cecilia Fanucchi Itapura de Miranda. A pretendente: LIVIA ARAI, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manabu Arai e de Maria Keiko 
Takaki Arai.

O pretendente: ARTHUR CALIMAN, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 21/02/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Roberto Caliman e de Regina Maria Tanzillo Caliman. A pretendente: 
LARISSA MONTANHEIRO DOS REIS, solteira, profi ssão médica, nascida em 
Jacarezinho - PR, no dia 06/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josuel França dos Reis e de Liranice Aparecida Montanheiro dos 
Reis.

O pretendente: EDUARDO DOMINGUEZ DIAS, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/08/1987, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
SP, fi lho de Lauro Pereira Dias e de Arlete Otero Dominguez Dias. A pretendente: 
MARIANA VAZ SIGOLI, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 11/09/1989, residente e domiciliada na Liberdade, SP, fi lha de José Marcelo Sigoli e 
de Mercedes de Fatima Vaz Sigoli.
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 pretendente: BEATRIZ PEDROSO MACIEL, estado civil solteira, profi ssão fi siote-
rapeuta, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 14/03/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anisio da Silva Maciel e de Marlene 
Aparecida Pedroso Maciel. A pretendente: CRISTIANE MENDES DE CAIRES, estado 
civil divorciada, profi ssão engenheira textil, nascida em Santos - SP, no dia 17/08/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando de Caires 
e de Nilda Mendes de Caires.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP , no dia 04/09/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Paula e de Maria do Carmo Silva de 
Paula . A pretendente: KELITA DIEB ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão 
assistente comercial, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 21/09/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Zuza Rodrigues 
de Albuquerque e de Marliete Dieb Rodrigues.

O pretendente: MATHEUS FELIPE VERÇOSA DE MACÊDO EUFRÁSIO, estado civil 
solteiro, profi ssão instrutor de centro de treinamento missionário, nascido em Teresina - 
PI, no dia 10/03/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Sérgio Eufrásio da Silva e de Sônia Maria Verçosa de Macêdo Eufrásio. A pretendente: 
LARISSA DOS SANTOS SILBERMAN, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Butantã - SP, no dia 21/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Rogério Marques Silberman e de Fabiana dos Santos.

O pretendente: RICARDO DE JESUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 15/02/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Verissimo da Silva e de Jozilda 
Jesuina de Jesus da Silva. A pretendente: SABRINA REGINA CAETANO, estado civil 
solteira, profi ssão técnico de manutenção, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia 25/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison 
Florencio Caetano e de Silvana Celestino Caetano.

Durante o verão, ele pode 
ser 40% maior do que no 
resto do mundo. O estudo 

aponta que os países do Mediter-
râneo esquentaram mais do que 
os outros no último século, o que 
aumentou a força das ondas de 
calor e tornou as tempestades 
ainda mais devastantes. 

A temperatura média nesses 
países subiu 1,4ºC em relação 
aos níveis pré-industriais, en-
quanto o crescimento médio 
global foi de 1ºC. A pesquisa foi 
conduzida em colaboração pe-
las universidades de Marselha, 
Barcelona, Salento, Nicósia, 
Haifa, Rabar, e foi publicada 
na revista científica Nature 
Climate Change, que aborda 
o aquecimento global e seus 
efeitos.

“As ondas de calor são mais 

Temperatura aumentou 1,4ºC no último século.

Verão no Mediterrâneo será 40% mais quente
Uma pesquisa internacional mostra que o calor na região do Mediterrâneo será 25% mais alto do que a média global

graus seria acompanhado de 
uma redução de chuvas de 
verão de cerca de 10 a 15% no 
sul da França, no noroeste da 
Espanha e na região dos Bal-
cãs, enquanto na Turquia e em 
Portugal pode cair em até 30%.

Para os autores, uma série 
de fatores combinados é res-
ponsável por essa elevação da 
temperatura no Mediterrâneo. 
“A região se encontra em uma 
área de transição entre os regi-
mes de circulação atmosférica 
das médias latitudes e da faixa 
subtropical”, explicam. “É ca-
racterizada por uma complexa 
morfologia de cadeias monta-
nhosas e fortes contrastes ter-
ra-mar, além de uma população 
humana densa, em crescimento, 
e várias pressões ambientais”, 
concluem (ANSA).

frequentes e a intensidade da 
seca aumentou desde 1950. Nas 
últimas décadas, a superfície do 
Mar Mediterrâneo esquentou 
em cerca de 0,4 graus e o ní-

vel do mar subiu cerca de três 
centímetros a cada dez anos”, 
escreveram os autores.

Um aumento global da tem-
peratura atmosférica de 2 
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