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Há três anos vivi 

uma experiência que 

eu demorei muito 

para executar e se 

eu tivesse entendido 

logo no começo da 

minha jornada como 

empreendedor, eu 

teria evitado muitos 

fracassos

No fi nal de 2015 estipulei 
como meta para 2016 
aprender a surfar. A 

primeira coisa que me vinha à 
cabeça era eu surfando com os 
melhores atletas, participando 
de grandes torneios e criei 
muita expectativa em cima 
disso. Tive uma primeira aula 
teórica e na segunda, já na 
piscina, pegando os comandos 
básicos, foi muito frustrante 
perceber que não conseguia 
sequer fi car em cima da pran-
cha, a experiência foi terrível 
e confesso que pensei em 
desistir.

Isso acontece muito com o 
mundo dos negócios. Quando 
você está começando a montar 
um projeto você cria muita 
expectativa. Por exemplo, 
quem quer ser um youtuber 
famoso, pensa logo em ter 
um milhão de visualizações no 
meu primeiro vídeo e ganhar 
muito dinheiro com isso. Só 
que, na prática, você posta o 
primeiro vídeo e leva um mês 
para ter apenas 40 visualiza-
ções. Aquilo te desmotiva e 
você desiste. 

Como eu sei disso? Eu de-
morei muito para aprender. 

Naturalmente sou impulsi-
vo, proativo, não era nada 
constante e por isso demorei 
muito para ter bons resulta-
dos na minha vida. Foi então 
que descobri uma chave, um 
segredo que faz qualquer ne-
gócio dar certo, seja produto, 
infoproduto, um serviço, onli-
ne ou offl ine. O segredo para 
qualquer sucesso é a palavra 
chamada “constância”. 

Você quer começar um 
negócio hoje? Saiba que as 
chances são de 95% de seu pri-
meiro negócio não dar certo. 
Mas ao invés de desistir, pegue 
tudo o que começou a fazer e 
dê continuidade. Quanto mais 
continuidade você der, mais 
aprimoramento seu negócio 
terá. A constância leva a um 
hábito e esse hábito te dá a per-
feição. Foi assim que comecei 
a ter muitos resultados tanto 
na minha vida pessoal, quanto 
profi ssional. E não deixe a 
frustração da expectativa te 
desanimar. 

Voltando à aula de surf, 
minha segunda aula também 
não foi muito diferente da 
primeira, mas eu sabia que 
era uma questão de meses eu 
conseguiria, pois a constância 
me levaria a desenvolver essa 
habilidade de pegar onda. 

Seja constante em tudo o 
que você fi zer, mesmo desani-
mado, não desista. O sucesso 
acaba chegando.

 
(*) - Executivo, empreendedor 

digital e palestrante, é especialista 
em Marketing Digital, Growth 

Hacking e Tecnologia e  fundador 
do Gerenciagram, com foco em 
automação para redes sociais.

Constância: a chave 
para o sucesso

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOELITON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de vendas, nascido em Tanque D' Arca - AL, no dia 05/11/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa Alves de Oliveira. A pretendente: ANA 
CRISTINA TAVARES SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Palmeira dos Índios - AL, no dia 06/04/2000, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Araújo dos Santos e de Ana Maria Tavares 
Silva Santos.

O pretendente: LUCAS AUGUSTO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 27/12/1995, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Gomes e de Maria Lusmar Guerra Gomes. A 
pretendente: MARIANA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de atendimento, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 09/04/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elieudo da Silva Rodrigues e de 
Alessandra da Silva Rocha Rodrigues.

O pretendente: JAIR INOCENCIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/02/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Inocencio e de Maria Appolinario Inocencio. A pretendente: 
MARIA DIONI GARCIA CARDOSO, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida 
em Cachoeira do Sul - RS, no dia 07/09/1942, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparicio Garcia e de Marcina Rodrigues.

O pretendente: CÉSAR PEDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente de caixa, nascido em Araçatuba - SP, no dia 25/10/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Galdino de Oliveira e de Maria Corrêa 
de Oliveira. A pretendente: NIVIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aposentada, nascida em California - PR, no dia 28/12/1960, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alipio Galdino da Silva e de Maria Inocencia da Silva.

O pretendente: VALTER SANTANA CUNHA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/08/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Santana Cunha e de Vera 
Lucia Santana. A pretendente: NANDRA IASMIN DE FREITAS PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, no dia 22/06/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Angela Aparecida de Freitas Pereira.

O pretendente: JOSÉ ADILSON JESUS SILVA, estado civil viúvo, profi ssão ajudan-
te geral, nascido em Delmiro Gouveia - AL (Registrado em Jeremoabo - BA), no dia 
21/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Lorenço da Silva e de Lenir de Jesus Silva. A pretendente: DEBORA MARCELINO 
ALEXANDRINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 17/10/2000, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Alexandrino da Silva e de Natalina 
Marcelino Alexandrino da Silva.

O pretendente: GUILHERME DE ALBUQUERQUE CARDOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 15/03/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cardoso e de Geni 
de Albuquerque Cardoso. A pretendente: DAYANE SILVA ANTONIAZZI, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/04/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Aurelio de Souza 
Antoniazzi e de Rosana Aparecida Silva Antoniazzi.

O pretendente: THIAGO MILANI, estado civil solteiro, profi ssão técnico de aplicação 
robótica jr, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 31/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Milani e de Claudia Gaerner 
Milani. A pretendente: MARCELA CARRARA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão 
agente administrativo, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 26/03/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Uilson Garcia e de Mercia Apa-
recida Carrara Garcia.

O pretendente: JEFERSON SALAZAR, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 17/03/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Clovis Ribeiro Salazar e de Nadir 
Bernardete Salazar. A pretendente: TATIANA BARBOSA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi scal senior, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no 
dia 10/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Bernardino Pereira e de Josefa Barbosa Pereira.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS BARELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 20/03/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romeu Barelli Filho e de Suely dos 
Santos Barelli. A pretendente: DAIANA DOS SANTOS RANDI, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 26/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Messias Randi 
e de Silvana dos Santos Randi.

O pretendente: MATHEUS SOARES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 07/07/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Gomes e de Alda Valeria Neves So-
ares Gomes. A pretendente: CAMILA VARRICHIO OLIVEIRA ANANIAS, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Ananias e de 
Lilian Varrichio de Oliveira Ananias.

O pretendente: LUIZ FERNANDO RODRIGUES LAMELAS, estado civil divorciado, 
profi ssão arquiteto, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 18/05/1972, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ribeiro Rodrigues 
Lamelas e de Beatriz de Fatima Lamelas. A pretendente: FLÁVIA CRISTINA RIBEIRO 
DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão comissária de voo, nascida em Coronel 
Fabriciano - MG, no dia 31/12/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Henrique Libório de Castro e de Angela Cristina Ribeiro de Castro.

O pretendente: VALDIR DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/04/1961, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvano da Silveira e de Iracema Aparecida da Silveira. 
A pretendente: MÁRCIA CLEONTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 14/10/1963, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson da Silva e de Maria José da Silva.

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 HENRIQUE MONTEIRO ARCURI TREVISAN, solteiro, profi ssão 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Trevisan e de Maria do 
Carmo Arcuri Trevisan. A pretendente: FERNANDA DELGALLO HUSSNE, solteira, 
profi ssão gerente de eventos, nascida em Botucatu - SP, no dia 21/04/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Hussne e de Maria Thereza 
da Cunha Delgallo.

O pretendente: MARCIO CORAZZA MOURA DRUMOND DE ALMEIDA, divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Drummond de Almeida 
e de Maria Lucia Corazza Moura de Almeida. A pretendente: MARIA MONTEIRO 
LEITE RIBEIRO, divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Esmerino Leite Ribeiro e de Maria de Lourdes Monteiro Leite Ribeiro.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA POÇO MARTINES, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/03/1991, residente 
e domiciliado em Cerqueira César, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Poço Martines e de 
Geane Batista da Silva Martines. A pretendente: BIANCA DE MENEZES JULIANO, 
solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Porto Alegre - SP, no dia 
10/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar Juliano e de Joanilde de Menezes Juliano. Obs.: Tendo sido enviado cópia do 
Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: VITOR PAOLOZZI SÉRVULO DA CUNHA, divorciado, profi ssão 
tradutor, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1963, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Sérvulo da Cunha e de Yara Paolozzi Sérvulo. 
A pretendente: CRISTINA RAMALHO, divorciada, profi ssão jornalista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/12/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Tarciso da Silva Ramalho e de Gladys Giovannetti Ramalho.

O pretendente: FELIPE MARTINS BACELAR DE REZENDE, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em Salvador - BA, no dia 18/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bacelar de Rezende Filho e de 
Vera Martins Bacelar de Rezende. A pretendente: HELENA ARANTES LAGINHA, 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Martins Laginha e de 
Angela Nice Paiva Arantes.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE TOCCI FALBO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1985, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Falbo e de Maria Nazareth Marini Tocci Falbo. 
A pretendente: ANA BEATRIZ REZENDE PERES OSORIO, solteira, profi ssão 
administradora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 21/12/1989, residente e 
domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José Ouvinha Peres 
Osorio e de Marta Rezende Osorio.

O pretendente: ROBERTO LOUZÃ MUSETTI NACCACHE, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reynaldo Musetti Naccache e de Silvia Maria 
Louzã Naccache. A pretendente: MARILIA SANTOS MARCON, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 29/03/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Ribeiro Marcon e de 
Maria Sueli dos Santos Marcon.

O pretendente: LUCIANO RICARDO LOPES DE MACHADO, solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em Mirandópolis - SP, no dia 11/11/1967, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Ricardo de Machado 
e de Darcy Lopes Teixeira Machado. A pretendente: MASSAMI SAKURAI, solteira, 
profi ssão analista de TI, nascida em Julio Mesquita - SP, no dia 12/06/1965, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sho Sakurai e de Kuniko Sakurai.

O pretendente: JOÃO LUIZ DE MELLO TAVARES FEOLA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Aparecido Feola e de Suzana Maria 
de Mello Tavares. A pretendente: PAULA RENATA BOZON CORREIA PETTY 
MOUTINHO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar 
Petty Moutinho e de Claudia Renata Bozon Correia Petty Moutinho.

O pretendente: JORGE LUIZ VIANNA STEGMANN, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jurg Stegmann e de Maria Teresa Meyer Vianna Stegmann. A 
pretendente: LIGIA COSTA MARETTI, solteira, profi ssão bancária, nascida em Mogi 
Mirim - SP, no dia 27/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mauro Maretti Junior e de Ana Maria Costa Maretti.

O pretendente: IVAN KLEIMANN, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1993, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Michel Jaime Kleimann e de Golda Cencipers Kleimann. 
A pretendente: TAMMARA BEREZOVSKY, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 26/09/1994, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Breno Berezovsky e de Rejane Saute 
Berezovsky.

O pretendente: LUCAS TADEU MELO DA CÂMARA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Manaus - AM, no dia 09/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Heraldo Beleza da Câmara e de Carla Angela Melo da Câmara. 
A pretendente: CYNTHIA BROMBERG MARIN, solteira, profi ssão internacionalista, 
nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 07/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Marin Neto e de Johana Lilian 
Bromberg Marin.

O pretendente: HENRIQUE ÁRBOCZ FLORIANO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/08/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sérgio Floriano da Silva e de Neuza de 
Faria Árbocz. A pretendente: NATHALIA DIAS DE ANDRADE DESTRI, solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em Florianópolis - SC, no dia 12/04/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz Destri e de Luciana 
Dias de Andrade Destri.

O pretendente: LEANDRO CAPOZZIELLI, divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 27/08/1976, residente e domiciliado na Cidade Jardim, São 
Paulo - SP, fi lho de Paolo Capozzielli e de Lenah Maria Grillo Capozzielli. A pretendente: 
BÁRBARA MENDES RODRIGUES, solteira, profi ssão empresária, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 23/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ricardo Mendes Rodrigues e de Catilene de Melo Costa.

O pretendente: MATHEUS GARCEZ RODRIGUES DE ABREU, divorciado, profi ssão 
consultor tributário, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 24/08/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Garcia de Abreu e 
de Sonia Garcez Rodrigues de Abreu. A pretendente: LUIZA DORNFELD DE 
VASCONCELLOS, solteira, profi ssão analista de marketing, nascida em Porto Alegre 
- RS, no dia 31/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alcione Vasconcellos e de Fatima Daniele Dornfeld.

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: PEDRO LUIS NAPOLITANO SOUGUELLIS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão arquiteto, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 
08/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Rogerio Souguellis 
e de Suzana Leme Napolitano Souguellis. A pretendente: VIVIAN HELLER WEISS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira ambiental, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Heinz Weiss e de Monika Heller Weiss.

O pretendente: ROBERTO SARMENTO PERRONE, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 15/08/1953, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roque Consani Perrone e de Maria 
José Sarmento Perrone. A pretendente: RENATA CURI BAUAB, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em Jaú - SP, no dia 29/10/1961, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raul Bauab e de Mirna Curi Bauab.

O pretendente: RUI CSORGO COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 16/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rui Ayrton da Costa e de Wanda de Cassia Csorgo 
Costa. A pretendente: ANA CAROLINA LEITE AZEVEDO CARDOSO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Caçapava - SP, no dia 
06/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel Azevedo Cardoso 
e de Carmelina Leite de Souza.

O pretendente: MARCOS MANENTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão médico, nascido em Porto Velho - RO, no dia 16/09/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Homero Brasil Delmutti Manente e de Sara Lucia da Silva 
Gomes Manente. O pretendente: ARIANE PIZARRO GONÇALVES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascido em Umuarama - PR, no dia 
10/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cezar Gonçalves 
e de Elaine Duarte Pizarro Gonçalves.

A pretendente: ASHLEY LAURENTINO FRIEDRICH, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Maringá - SP, no dia 29/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato Friedrich e de Magda Alves 
Laurentino. A pretendente: FRANCISMARA DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira de sistemas, nascida em Mandaguari 
- PR, no dia 04/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo 
Cardoso de Oliveira e de Maria Marta de Souza Oliveira.

O pretendente: JOSEPH SAMUEL CANDI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Moise Candi Ajami e de Talia Candi. 
A pretendente: DANIELA HAYA KHAFIF, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/05/1997, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salim Khafi f e de Sofi a Khafi f.

O pretendente: EDWARD JAMES BATEMAN, nacionalidade britânica, estado civil sol-
teiro, profi ssão músico, nascido em Redhill - Reino Unido, no dia 12/02/1987, residente 
no Reino Unido e domiciliado em São Paulo - SP - Brasil, fi lho de Nigel Charles Bateman 
e de Sally Ann Bateman. A pretendente: SIRLEIDE DE OLIVEIRA LÔBO, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Iaçu - BA, no dia 
10/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lourival da Silva Lôbo 
e de Stelita Arruda de Oliveira.

O pretendente: JAN SELDERS, nacionalidade alemã, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Essen - Alemanha, no dia 22/09/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Karl Werner Selders e de Christel Selders. A 
pretendente: RENATA PIMENTA PEDROSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão consultora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 14/07/1980, residente e 
domiciliada em Belo Horizonte - MG, fi lha de Sebastião de Aguiar Pedrosa e de Márcia 
de Fátima Pimenta Pedrosa. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de 
residência da pretendente.

O pretendente: ROGER ZUASNABAR LAZO, nascido em Huancavelica, Perú, no dia 
07/08/1985, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maximo Zuasnabar Ruiz e de Guadalupe Lazo de 
Zuasnabar. A pretendente: GIOVANNA DOMINGA ALATA HUAMAN, nascida em 
Arequipa, Perú, no dia 21/01/1983, estado civil solteira, profi ssão costureira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rufi no Alata Condori e de Serafi na 
Huaman Puma.
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DE PESSOAS NATURAIS 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

As construções de séculos 
de existência abrigavam 
vários centros de com-

pras e estavam lotadas quando 
o fogo começou. Cerca de 50 
pessoas fi caram feridas, algumas 
delas com queimaduras graves. 
As chamas no bairro de Chawk-
bazar foram controladas após 10 
horas de trabalho dos bombeiros. 

O distrito, com cerca de 400 
anos, de existência é repleto 
de edifícios separados por ruas 
estreitas. As moradias, normal-
mente, fi cam nos andares acima 
das lojas, restaurantes ou arma-
zéns que ocupam o térreo. O fogo 
começou na noite de quarta-feira 
(20) em um dos edifícios e logo se 
espalhou para outros nas proximi-
dades. Muitas das vítimas fi caram 
presas dentro dos prédios. 

Os edifícios de Chawkbazar 
são utilizados para fi ns comer-

O bairro de Chawkbazar, com cerca de 400 anos de existência,

é repleto de edifícios separados por ruas estreitas.

Incêndio devasta bairro 
histórico em Bangladesh
Um incêndio devastador em um bairro de edifícios antigos em Daca, capital de Bangladesh, matou pelo 
menos 70 pessoas, informaram as autoridades locais ontem (21)

Testemunhas relataram que 
vários cilindros de gás estocados 
nos edifícios explodiram, assim 
como os tanques de combustí-
vel de alguns dos veículos que 
estavam nas ruas em frente aos 
locais incendiados. 

Relatos na imprensa dizem 
que muitas das vítimas eram 
pedestres, comerciantes ou 
funcionários de restaurantes, 
que morreram com as explosões. 
Tragédias como essa ocorrem 
com certa regularidade em 
Bangladesh, que convive com 
incêndios, enchentes, acidentes 
com balsas e outros desastres. 
Em 2012, chamas se espalharam 
por uma fábrica de roupas nos 
arredores de Daca, matando ao 
menos 112 pessoas. Seis meses 
mais tarde, o edifício que abri-
gava outra confecção entrou em 
colapso, matando mais de mil.
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ciais e de moradia, apesar dos 
alertas das autoridades sobre 
os potenciais riscos no caso de 
incêndios como o ocorrido em 
2010, quando morreram 123 

pessoas. As autoridades haviam 
prometido regulamentar os 
edifícios e retirar dos prédios 
residenciais alguns armazéns de 
produtos químicos.
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