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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: LUIZ FERNANDO REBELLO BEATO, divorciado, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em Lins - SP, no dia 25/04/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Palacios Beato e de Diva de Souza 
Rebello Beato. A pretendente: ROBERTA BARDAWIL BEATO, divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em Brasília - DF, no dia 24/05/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Maia Teixeira e de Mary Bardawil Teixeira.

O pretendente: GUILHERME CHALHOUB DOURADO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Oliveira Dourado e de Lilian Chalhoub Dourado. A 
pretendente: FERNANDA MONSERRATH AGUIRRE BERMEO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em San Blas, Catão Cuenca, Província de Azuay, Equador, no dia 
27/04/1984, residente e domiciliada em Barcelona, Espanha, fi lha de Fernando Bayardo 
Aguirre e de Marcia Maria Bermeo.

O pretendente: THIAGO NEVES DA ROCHA, solteiro, profi ssão ator, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 06/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Rubens Neves da Rocha Filho e de Isabela de Mello Neves da Rocha. 
A pretendente: FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão atriz, 
nascida em Taubaté - SP, no dia 22/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Aparecido de Oliveira e de Maria das Graças Gonçalves 
Oliveira.

O pretendente: MARC HUVELIN, solteiro, profi ssão analista de dados, nascido em 
Paris, França, no dia 10/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Gérard Francois Daniel Huvelin e de Ingrid Karin Christensen Calero. A 
pretendente: QUÉZIA DA SILVA BARROZO, solteira, profi ssão gerente de contas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Osvaldo Barrozo e de Sandra da Silva Barroso.

O pretendente: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA TONINI, solteira, profi ssão publicitário, 
nascido em Jaboticabal - SP, no dia 28/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson João Tonini e de Maria Cecilia de Oliveira 
Tonini. A pretendente: LUISA DA CUNHA ALVES, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em Jaboticabal - SP, no dia 14/10/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luis da Costa Aguiar Alves e de Eliane 
Crisina da Cunha Alves.

O pretendente: ALEXANDRE GOLDEMBERG, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/05/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Claudio Goldemberg e de Solange 
Goldemberg. A pretendente: DIANA MIASCOVSKY, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1992, residente e domiciliada em Perdizes, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio Eduardo Miascovsky e de Helena Wolff owitz Miascovsky. 
Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretendente.

O pretendente: FERNANDO SEMERDJIAN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 13/03/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jorge Kevork Semerdjian e de Maria Cristina Kahtalian Semerdjian. A 
pretendente: GISELE JUNI SILVA, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São 
Roque - SP, no dia 14/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Elcio Teixeira Silva e de Sulaima Juni Silva.

O pretendente: HENRIQUE KASTEN PEINADO, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 04/02/1985, residente e domiciliado na Vila Mariana, São 
Paulo - SP, fi lho de Fabio Angelo Peinado e de Deborah Kasten Peinado. A pretendente: 
SAMANTHA MOTTA ANDRADE FREITAS, solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 05/09/1987, residente e domiciliada no Jardim 
Europa, São Paulo - SP, fi lha de Vinicius Alves Andrade Freitas e de Regina Coeli Mota 
Andrade Freitas.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ERASTO BROCHIERI NETO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão servidor público, nascido em Sorocaba - SP, no dia 28/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Angelo Brochieri e de Katia Maria Daniel 
Brochieri. A pretendente: NUBIA AKEMI HOSHINO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Londrina - PR, no dia 22/05/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Shigueo Hoshino e de Ilda 
Tokiwa Ueda Hoshino.

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão servidor público, nascido em Monção - MA, no dia 02/04/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Hilario de Sousa Filho e de Maria da Silva 
Sousa. A pretendente: MARLETE SCAPINELLI CONTE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Videira - SC, no dia 03/05/1963, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Scapinelli Conte e de Olga 
Scapinelli Conte.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão coordenador de compras, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião João da Silva e de Quitéria Maria 
da Silva. O pretendente: DIEGO BRENTEGANI BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 15/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero José Barbosa 
e de Inez Brentegani Barbosa.

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão epicuresomellier, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José de Oliveira e de Anna Helena Teixeira de 
Oliveira. A pretendente: NATALIA SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walter Tadeu da Silva e de Rozangela Correia 
de Souza.

O pretendente: VICTOR DOUGLAS AGOSTINHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão jornalista, nascido em Santos - SP, no dia 15/11/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Victor Pereira Agostinho e de Maria José Cardoso 
Agostinho. A pretendente: LUCIANA AZZI TEIXEIRA DE CAMARGO, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/03/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Teixeira de 
Camargo e de Fernanda Azzi.

O pretendente: IGOR GOMES PADILHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Maceió - AL, no dia 28/12/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Hudson de Holanda Padilha e de Maria Walderes Gomes 
Padilha. A pretendente: PAULA PIRES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nascida em Maceió - AL, no dia 05/03/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Magela de Oliveira e de Simône da 
Costa Pires.

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: REGINALDO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Tanhaçu - BA, no dia 09/08/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo José da Rocha e de Ivonete Rosa da Silva. 
A pretendente: ANA CAVALCANTE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Pilão Arcado - BA, no dia 26/07/1988, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Guiomar Alves Cavalcante e de Luzia Pereira Cavalcante.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 12/01/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Rodrigues da Silva e de Maria Teodora da 
Silva. A pretendente: VIVIAN KEREN DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 19/12/1985, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Leite de Jesus e de Mara Elizabeth Ferezim de Jesus.

O pretendente: JOÃO PAULO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Ipupiara - BA, no dia 04/04/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Ivonete Barreto de Oliveira 
Silva. A pretendente: MARIA ALVES CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em Pilão Arcado - BA, no dia 12/11/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Alves Borges e de Iva Cavalcante Alves.

O pretendente: ALEX CAPPELLANO FRANCISCHELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/07/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Francischelli e de Sheila Maria Cappellano 
Francischelli. A pretendente: CYNTHIA MARIA MONTEIRO LOMBARDI, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/07/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dilson Lombardi e de Vanisia Lombardi.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ANASTÁCIO, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 05/03/1986, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Anastácio 
e de Elisabete Antonia dos Santos Anastácio. A pretendente: JOMARA DOS SANTOS 
GOMES, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, 
Casa Verde - SP, no dia 29/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Sergio Leite Gomes e de Neuza Maria dos Santos Gomes.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mariana Ianelli – Odilon Moraes (Ilustr) – 
Positivo – Sonhos e algumas alucinações que ocorrem 
à noite numa casa escura, numa mente infantil. Em 
forma de versos, aliados à boas ilustrações, medos e 

ansiedades são desfi ados ao sabor das frases rimadas. A ideia é 
mostrar aos infantes como nossa imaginação as vezes nos trai. 
Uma torneira pingando, poderá parecer uma fera rosnando! 
Para alfabetizados.

Bichos da Noite

David Roberto R. Soares da Silva – Priscila 

Lucenti Estevam – Roberto Prado de Vascon-

cellos e Tatiana Antunes Valente Rodrigues 
– B 18 – Título auto explicativo, obra escrita por “feras”, tem o 
condão de desmistifi car normas e leis, que norteiam as relações 
humanas em plena convivência social, familiar ou profi ssional. 
Seguramente, os assuntos abordados colocarão os leitores dentro 
de contextos vividos no cotidiano, por mais “escondidos” que 
estejam. Pela sua clareza, pode ser lido por leigos. Somente ad-
quirível nos sites: www.seupatrimonio.com e www.b18.com.br.

Planejamento Patrimonial: Família, sucessão 
e impostos: De 100 mil a 1 bilhão o 
que fazer para proteger e transmitir seu 
patrimônio, no Brasil e no exterior

Dom Paulo Evaristo Arns – Ioesp – Unesp 
–  Duas importantes editoras juntam-se para reeditar 
uma defesa de tese do “Cardeal da Esperança” em 
Sorbonne, em 1940. O livro relata, numa lógica ím-

par, toda trajetória da edição de um livro, desde os primórdios 
da era cristã. Obra de valor inestimável, vale como documento 
para elevar a imbatível personalidade deste ser que a muitos 
salvou em tempestuosos momentos da história nacional. Glo-
riosa lembrança!!

A Técnica do Livro Segundo 
São Jerônimo

Kalil & Basker – Laranja Original – Os autores 
dispenderam 06 anos para escrever essa obra de 
fi cção, regada à alquimia, mistérios, espíritos e ótima 
fantasia. Aliás, a primeira de uma série de quatro. 
Valeu cada momento empregado! São 800 páginas 

de uma envolvente trama com fi nal surpreendente, digno de 
uma grandiosa obra. Haja fôlego! 

Benjamin Ross: E o bracelete 
de Tonáring

Rosalvi Monteagudo – Scortecci -  A profes-
sora, pesquisadora e outras habilidades, mediante a 
iminência dos efeitos da quarta revolução industrial 
e tecnológica, que estamos a enfrentar, faz um alerta 
particular ao sistema de cooperativa. O cooperativis-

mo, dada sua inegável relevância, deverá sofrer um profundo 
processo de adaptação. A professora aponta, mediante ampla 
explanação, eventuais saídas para obstáculos, que certamente 
surgirão. Oportuno. 

Economia Solidária: Novas 
regras

Luis Mauro Sá Martino e Ângela Cristina 

Salgueiro Marques – Summus – A comunicação, 
seja entre pessoas físicas ou nas corporações, sempre 
foi e creio, sempre será, a mola propulsora de toda 

humanidade. Destarte, estamos rotineiramente sujeitos a boas e 
más qualidades dessa prática obrigatória. Desejamos que, venha 
de onde vier, seja límpida e honesta. Desfortunadamente, não 
é o que ocorre. A obra em tela, discute com profundidade o 
assunto, bradando a bandeira da necessária responsabilidade 
de padrões éticos e morais nas comunicações em geral. Um 
chamado tremendamente oportuno, pois vivemos num universo 
extremamente conectado, gerando dúvidas e ansiedades com 
amplitude inimaginável. Impactante!

Ética, Mídia e Comunicação: 
Relações sociais em um 
mundo conectado 

Edvaldo Pereira Lima – Gente –  Experiente 
jornalista, doutor e professor em universidades inter-
nacionais, mais uma vez imprime sua sabedoria em 

sua real paixão: enaltecer e falar sobre pessoas. Desta feita, um 
personagem empreendedor, rebelde, irrequieto e também um 
ser que dedicou e dedica sua vida a elevar e ou “salvar” pessoas, 
seja no que tange a parte pessoal ou profi ssional. O biografado, 
já conhecido de todos, tem sua rica trajetória,  dissecada pela 
pena sensível do professor que valeu-se de vasta bagagem 
comprobatória. Um belíssimo exemplo. Justa homenagem!!

O Mentor: A jornada inspiradora de 
Roberto Shinyashiki, um homem movido 
por transformar a vida das pessoas

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

O pretendente: FREDERICUS JOANNES VAN BEEK, solteiro, profi ssão consultor de 
informática TI, nascido na Holanda, no dia 29/10/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilhelmus Van Beek e de Johana Van Beek Van 
Raversteijn. A pretendente: BEATRIZ EUGENIA CORREA HENAO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida na Colombia, no dia 20/09/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Nel Correa Castrillon e de Rosa Nubia Henao 
Palma.

O pretendente: CHRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO TRINDADE, divorciado, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Climaco Penna Trindade e de Maria Alice 
Pinheiro de Castro Trindade. A pretendente: MANUELLA NAVARRO DE SOUZA, 
solteira, profi ssão administradora, nascida em Marília - SP, no dia 13/03/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Natal Nunes de Souza 
e de Maria Cristina Navarro Garcia de Souza.

O pretendente: LUIS FILIPE PERROUD AMARAL, divorciado, profi ssão consultor de 
informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernandes Amaral e de Cecilia 
Perroud Amaral. A pretendente: MONICA MARIA DOS ANJOS, divorciada, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/09/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernandes Vieira dos Anjos e de Yvanyra 
Parisotto Vieira dos Anjos.

O pretendente: STEFANO COLAPAOLI, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Roma, Itália, no dia 13/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luigino Colapaoli e de Vincenza Stillitani. A pretendente: DAIANE COSTATO 
PEDRO, solteira, profi ssão assessora executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edelson 
Costato Pedro e de Darcy Rampim da Silva Pedro.

O pretendente: LUIZ NOBORU PIZÃO YOSHIDA, divorciado, profi ssão professor 
de educação física, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/11/1980, residente e 
domiciliado na Vila Leopoldina, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Susumu Yoshida 
e de Elisa Medici Pizão Yoshida. A pretendente: NATALIA VALLONE, divorciada, 
profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/11/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Vallone e de 
Vania Barboza Pinto Vallone.

O pretendente: KLEBER EDUARDO PIEDADE FILHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Cafelândia - SP, no dia 13/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kleber Eduardo Piedade e de Maria do Carmo Amaral Tocci 
Piedade. A pretendente: CÍNTIA CONTI, solteira, profi ssão estilista, nascida em Novo 
Hamburgo - RS, no dia 17/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Felipe Jorge Conti e de Isolde Scholles Conti.

O pretendente: FERNANDO SHIRAKAWA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 28/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorge Kenzo Shirakawa e de Masumi Yamamoto Shirakawa. 
A pretendente: KAREN KIYOMI MATSUBARA, solteira, profi ssão fi soterapeuta, 
nascida em Avaré - SP, no dia 23/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Milton Katsumi Matsubara e de Célia Kiyoko Watanabe 
Matsubara.

O pretendente: BRAULIO PESSOA FERNANDES, solteiro, profi ssão engenheiro da 
computação, nascido em Fortaleza - CE, no dia 28/01/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Fernandes de Lima e de Teresa 
Cristina Pessoa Fernandes. A pretendente: NATHALIE LEITE GAZZANEO, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Maceió - AL, no dia 26/11/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helder Gazzaneo Gomes e de Nadja Valéria 
Leite Gazzaneo.

O pretendente: ANTONIO EDUARDO JORGE LEITE, divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em Pinhal - SP, no dia 19/04/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Cassio Neves Leite e de Martha Jorge Neves Leite. A 
pretendente: PRISCILA KARAN, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Abilio Silva Karan e de Zita Maria Botta Karan.

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

O pretendente: ROBERTO PEREIRA LEITE, estado civil divorciado, profi ssão 
barbeiro, nascido em Tabira - PE, no dia 11/02/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pessôa Leite e de Helena Pereira Leite. 
A pretendente: LETÍCIA BATISTA GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 30/03/1999, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Valencio Gomes e de 
Solandia Batista Braz.

O pretendente: JERONIMO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em Dourados - MS, no dia 12/04/1954, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mariano Odilon de Souza e 
de Elvina Gonçalves de Souza. A pretendente: JACIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itaquara - BA, no dia 21/12/1963, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eufrasio de Jesus e de 
Patricia Maria de Jesus.

O pretendente: RODRIGO PUMEDA PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 06/07/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Angel Manuel Perez Alvarez e de Maria Pumeda 
Perez. A pretendente: EDUARDA BUENO ARIEDE, estado civil solteira, profi ssão 
funcionária pública, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 17/09/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Luiz Ariede e 
de Olga Godoy Bueno Ariede.

O pretendente: LUCAS DE ALMEIDA FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 16/02/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcondes Jeronimo Freire e 
de Edna de Almeida Abdalla Freire. A pretendente: DRIELI EVANGELISTA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uraí - PR, no dia 30/11/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Alves da Silva e de 
Claudete de Oliveira da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO OLIVEIRA DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Osasco - SP (2º Subdistrito), no dia 30/01/1991, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Ferreira do Carmo e de Olinda 
Maria de Oliveira. A pretendente: TAIANE LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/04/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo José de Oliveira Filho 
e de Rosaura Miniaci Lopes de Oliveira.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2019

PLANO DE SAÚDE DURANTE AFASTAMENTO
Empresa oferece plano de saúde para funcionários e seus dependen-
tes com desconto da mensalidade e coparticipação, entretanto um 
funcionário foi afastado pelo INSS, como proceder com o desconto? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O LIMITE DE HORAS EXTRAS O FUNCIONÁRIO PODE 
FAZER NA SEMANA?

Tendo em vista o disposto no Caput do Artigo 59 da CLT combinado 
com o Inciso XVI do Artigo 7° da Constituição Federal, o empregado 
só pode laborar e caráter extraordinária duas horas por dia após o 
horário normal de trabalho contratualmente estabelecido e desde 
que tenha assinado acordo de prorrogação.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Empresa pode antecipar as férias de um funcionário, mesmo que o 
período ainda não esteja vencido? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCERRAMENTO DE CEI
Como proceder para encerrar o CEI de obra concluída? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBENDO BENEFÍCIO DO INSS
Funcionário ficou recebendo benefício do INSS por doença não relativa 
ao trabalho, a empresa pode rescindir o contrato de trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO IN ITINERE
Após a reforma trabalhista a questão das horas in itinere foi alterada, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER FÉRIAS A PARTIR DE 5ª FEIRA
As férias podem ser concedidas a partir de 5ª feira, caso a empresa com-
pense o sábado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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