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Defi nição do propósito
da empresa: sua

importância e relevância

O que o mundo perderia 

se a sua empresa 

deixasse de existir? 

Esta é uma pergunta 

importante, que pode lhe 

trazer algumas respostas 

sobre o tema

“Propósito”. Este con-
ceito expressa a 
maneira única que 

sua organização fará a dife-
rença no mundo. É uma ideia 
transformadora e cada vez 
mais presente nos modelos de 
negócio contemporâneos. Co-
nhecer o propósito e colocá-lo 
em prática em cada decisão da 
empresa é de suma importân-
cia para sua perenização. 

O propósito está relacionado 
diretamente com a certeza de 
sabermos aonde queremos 
chegar e o que iremos deixar de 
legado. Para isso, uma empresa 
deve pensar não só em seus 
colaboradores e clientes, mas 
em toda a comunidade que a 
circunda.

Especialistas alegam que um 
dos diferenciais das novas ge-
rações que atuam no mercado 
é, justamente, a busca destes 
grupos por fazer aquilo que 
gostam e o desejo pelo risco de 
viver suas paixões nas carreiras 
em que pretendem seguir. Uma 
pesquisa realizada pela Cia. de 
Talentos em 2017, por exem-
plo, indica que 56% dos jovens 
entrevistados pretendem abrir 
um negócio próprio, alinhado 
a suas predileções e objetivos 
pessoais. 

Com isso, o mercado recebe, 
a cada dia, novas empresas 
que conectam seus negócios 
com a visão de mundo dos 
seus empreendedores. Neste 
contexto, o entendimento total 
da missão de uma organização 
é o que vai diferenciá-la das 
demais. Somemos a este ce-
nário às novas possibilidades 
tecnológicas e o que teremos, 
de fato, é a transformação digi-
tal como potencializadora dos 
propósitos de uma empresa.

Mas você realmente enten-
de aonde sua empresa quer 
chegar?

Afi nal, qual é o propósito da 
sua organização? Se você não 
consegue responder a essa 
pergunta de imediato, é ne-
cessário repensar os conceitos 
e valores da empresa. Não há 
uma fórmula exata para iden-
tifi car o seu propósito, já que 
cada negócio possui caracterís-
ticas próprias e procura aten-
der a necessidades peculiares 
do mercado. Questionar-se, 
entretanto, é o primeiro passo 
para encontrarmos respostas.

A seguir, um exemplo de 
propósito bem defi nido: existe 

uma rede de escolas de idiomas 
que é uma das instituições de 
ensino mais respeitadas do 
país. Há mais de 50 anos no 
mercado e com mais de 600 
mil alunos formados ao longo 
de toda a sua história, ela tem, 
ao longo dos últimos meses, 
procurado expandir suas 
barreiras. Embora seu core 
central continue sempre sendo 
o ensino de excelência, a rede 
investe muito na criação de um 
sistema de ensino de inglês, 
para a grade intracurricular 
das escolas regulares, e no 
sistema bilíngue. 

Ademais, aliam o aprendi-
zado de idiomas ao estudo de 
programação (“coding”), pois 
acreditam que, tanto o Inglês 
quanto “o idioma da tecnolo-
gia”, dominarão o mercado de 
trabalho em um futuro bem 
próximo. E é este, justamen-
te, o seu propósito: preparar 
crianças e jovens para não 
só se inserirem na sociedade 
como indivíduos capazes e 
exemplares, mas para liderá-la, 
para suprir as demandas de um 
mercado em evolução e para 
criar as novas transformações 
disruptivas que estão por vir.

Para tanto, há tamanha 
dedicação para oferecer a 
melhor experiência de ensino 
para seus alunos, de forma a 
compreender as necessida-
des de cada indivíduo - suas 
barreiras, particularidades e 
seus anseios. 

O propósito é a bússola que 
norteia nossos caminhos! Em 
outras palavras, ter um pro-
pósito é fazer com que o seu 
trabalho tenha um impacto real 
na sociedade como um todo e 
uma razão para nos orgulhar-
mos de nossa trajetória de tudo 
que, enquanto líderes, fi zemos 
para uma organização, seus 
colaboradores e seu público.

O propósito, por fi m, é uma 
bússola, que norteia a difusão 
de nossos valores e objetivos, 
motivando pessoas a compar-
tilharem anseios comuns em 
prol do futuro de uma compa-
nhia. É o foco em algo maior, 
que estimula nossos times a 
acreditar no lugar em que tra-
balham e em suas realizações, 
em seu impacto social.

É necessário, pois, entender 
que a única forma de oferecer 
algo ao mercado - e não apenas 
extrair algo dele - é descobrir o 
seu propósito verdadeiro. Por-
tanto refl ita, identifi que seus 
prós, contras e metas. Assim, 
os desafi os serão encarados 
com maior comprometimento 
e o sucesso será uma consequ-
ência dos valores intangíveis 
que você oferece.

(*) - É CEO da Cel.Lep.

Alexandre Garcia (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: VICENTE NOSCHESE TEIXEIRA, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1953, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Teixeira e de Wilma Maria Noschese 
Teixeira. A pretendente: MARIA LUZINEIDE FERNANDES GUERRA, solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Salgueiro - PE, no dia 25/07/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Expedito Fernandes e de Silvia 
Florentino Guerra Lopes.

O pretendente: THIAGO TADAO YAJIMA GOMES DA SILVA, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dirceu Gomes da Silva e de Elza Kazue 
Yajima da Silva. A pretendente: LUCIANE COSTA PAULUCCI, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/10/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Paulucci Filho e de Irenir Alves da 
Costa Paulucci.

O pretendente: BRUNO BARBOSA MARTORELLI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Belo Horizonte - MG, no dia 30/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nilson Martorelli e de Iara Barbosa Martorelli. A pretendente: FLÁVIA 
SEKERES MUSSALEM, solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 27/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Sergio Mussalem e de Sandra Sekeres Mussalem.

O pretendente: ULISSES KOHEI OHNO, divorciado, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 06/01/1978, residente e domiciliado em Avaré - SP, fi lho de 
Teruo Ohno e de Noriko Namioka Ohno. A pretendente: ISABELA COELHO ZIONI, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/08/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Antonio Zioni e de Celia 
Coelho Zioni. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Avaré - SP.

O pretendente: ROGER HALMENSCHLAGER DA SILVA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Gravataí - RS, no dia 14/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Souza da Silva e de Vera Halmenschlager 
da Silva. A pretendente: BRUNA FONSECA SCHUSTER, solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em Porto Alegre - RS, no dia 27/12/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Linus Schuster e de Nordia Fonseca.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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: SAIDI BAMIDELE OGUNDELE, profi ssão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Mushin-Estado de Lagos-Nigeria, data-
nascimento: 29/09/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jimoh 
Ogundele e de Kudiratu Ogundele. A pretendente: FLÁVIA DANIELA DE MORAIS 
LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 
13/06/1986, residente e domiciliada em Jacareí, SP, fi lha de Mizael da Silva Lima e de 
Elisabeth Izabel de Morais.

O pretendente: ANDERSON JOSÉ MOURA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Argemiro José Moura e de Maria Porfíria Moura. A pretendente: 
PRISCILA MONIQUE DE CARVALHO, profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lenilda Josefa de Carvalho.

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: FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 19/05/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues dos Santos e 
de Dirce de Oliveira. A pretendente: GABRIELA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/05/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José da Conceição.

O pretendente: NGOMBO ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Uíge-Damba, Angola, no dia 15/05/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ndompetelo Domingos e de Mbiavanga Ngombo. 
A pretendente: ANA VICENTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uíge-
Damba, Angola, no dia 08/05/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Kibingani Muembo e de Fatu Kanga.

O pretendente: FELIPE CRUZ GONDIM, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 28/09/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio Sarmento Gondim e de Marielza 
da Cruz Gondim. A pretendente: MARINA CASADO SIQUEIRA CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 11/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria Siqueira 
Campos e de Roseli Casado Siqueira Campos.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão consultor comercial, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 04/01/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo de Camargo 
Soares e de Marisa Alves da Silva Soares. A pretendente: NUALA ATRIA SERAFIM 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 08/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Amilton Serafi m dos Santos e de Maria de Jesus Lopes de Souza.

O pretendente: KAYAN VALENTE CARUSO, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/11/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Caruso e de Neusa Elvira Valente 
Caruso. A pretendente: CAROLINA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar veterinária, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia 18/10/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gomes da Silva e de Ana 
Paula Pereira da Silva.

O pretendente: RODRIGO PACHECO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tosador, 
nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 05/05/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido da Silva e de Maria Cecilia Bento 
Pacheco. A pretendente: CARINA TEIXEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 23/09/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto Pinto Rodrigues e de 
Cacilda Nunes Teixeira Rodrigues.

O pretendente: CRISTIANO GOIS DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 30/06/1978, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de Araujo e de Vanda 
Aparecida Gois de Araujo. A pretendente: VANESSA GENESI, estado civil divorciada, 
profi ssão gerente de recursos humanos, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
01/05/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Roberto Messias Genesi e de Vanice dos Santos Genesi.

O pretendente: FELISBERTO DA ROSA SANCHES OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascido em Freguesia de São Miguel, Cabo Verde, no 
dia 24/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João 
Francisco Sanches de Oliveira e de Júlia da Rosa Lopes. A pretendente: MARIA BE-
TÂNIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em 
Picuí - PB, no dia 13/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino Amaro dos Santos e de Joana Francisca dos Santos.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES MORETTO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 07/09/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dirceu Aparecido Moretto e de 
Maria Isabel Rodrigues Moretto. A pretendente: BÁRBARA MAIA DA CUNHA, estado 
civil solteira, profi ssão administrador de empresas, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no 
dia 20/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
José da Cunha e de Rosana Aparecida Maia da Cunha.

        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: RODRIGO DE OLIVEIRA BESERRA, de nacionalidade brasileira, polícial 
militar, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1978), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edimar Leite Beserra e de Maria Oliveira 
Beserra. A pretendente: PATRICIA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, funcionária 
pública estadual, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1968), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Marmo Pinheiro e de Selma Pinheiro.

O pretendente: EMANOEL NILSON CANDIDO LEITE JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, zelador, solteiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia (08/10/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emanoel Nilson Candido Leite e de Maria Luiza 
Soares Leite. A pretendente: FRANCISLAINE DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida em Tupã, SP, no dia (30/06/1983), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Francisco Pereira e de 
Maria Aparecida de Souza Pereira.

O pretendente: EMERSON SAMPERI BURNEIKO, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
civil, divorciado, nascido em Baurú, SP, no dia (09/10/1949), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Burneiko e de Dulce Samperi Burneiko. A pretendente: 
VERA LUCIA ESTEVES MALMEGRIN, de nacionalidade brasileira, auditora fi scal aposen-
tada, solteira, nascida em Londrina, PR, no dia (12/08/1952), residente e domiciliada em 
Londrina, PR, fi lha de José de Quadros Malmegrin e de Aurora Jesus Esteves Malmegrin.

O pretendente: AFRANIO DE MELLO FRANCO, de nacionalidade brasileira, economista, 
divorciado, nascido em Viena - Áustria, no dia (16/10/1959), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aff onso Arinos de Mello Franco e de Beatriz Fontenelle de Mello 
Franco. A pretendente: SONIA LACERDA DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
corretora de imóveis, divorciada, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (22/10/1960), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jaime Queiroz Lacerda de Menezes 
e de Wanda Lacerda de Menezes.

O pretendente: JORGE LUIZ REIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ator, 
solteiro, nascido em Santa Luzia, MG, no dia (19/04/1958), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Augusto dos Santos e de Maria Elisa Reis dos Santos. 
O pretendente: JARBAS OLIVEIRA BISPO, de nacionalidade brasileira, professor/ad-
vogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luzia Oliveira Bispo.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES AYRES NETTO, divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 06/04/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Ayres Netto e de 
Sylvia Rodrigues. A pretendente: DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MAINARDI 
NOVO, divorciada, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/05/1966, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu Teixeira de 
Oliveira e de Ayre Trevisan Teixeira de Oliveira.

O pretendente: BRUNO ELIAS MARTINEZ, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Juquiá - SP, no dia 20/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcos Martinez e de Márcia Rahabani Elias. A pretendente: 
VIVIEN ANGELA BURATINI, solteira, profi ssão dentista, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 18/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Silvio Vicente Buratini e de Jane Rocha Buratini.

O pretendente: CARLOS RODRIGO GONÇALVES, solteiro, profi ssão analista de 
crédito, nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia 10/11/1985, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Consuelo Gonçalves. 
A pretendente: GIOVANA SANDIN BROCATTO, solteira, profi ssão gerente de 
estratégia, nascida em Campinas - SP, no dia 25/08/1986, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Brocatto e de Natalia 
Sandin Sobrinha Brocatto.

O pretendente: CARLOS SUPLICY FIGUEIREDO FORBES, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1965, residente e domiciliado 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Carlos de Figueiredo Forbes e de Vera Sylvia 
Suplicy Forbes. A pretendente: SAMANTHA LOPES ALVARES, divorciada, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/08/1975, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Lopes Alvares e de 
Claudete Marmar Lopes Alvares.

O pretendente: MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS, divorciado, profi ssão 
prodsutor de eventos, nascido em Itapecerica da Serra - SP, no dia 08/07/1980, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida 
Almeida dos Santos. A pretendente: VIVIAN KELLY GOMES, solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/02/1981, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Soares Gomes e de Maria Eliana 
Bezerra Gomes.

O pretendente: TIAGO FUSCO DUARTE, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/07/1986, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Carvalho Duarte e de Denise Fusco Duarte. A 
pretendente: JOICE MARQUEZ DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 16/08/1985, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de Daniel de Oliveira e de Maria Eliete Marquez de Oliveira.

O pretendente: DANIEL PEREIRA RIBEIRO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 14/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dalvino dos Santos Ribeiro e de Aparecida Pereira Ribeiro. O 
pretendente: SIDNEY MAROFA LUCIANO, solteiro, profi ssão comerciário, nascido 
em Santo André - SP, no dia 05/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Mora Luciano e de Alice Marofa Luciano.

O pretendente: PAULO SERGIO CASTELLO, solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1969, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Castello e de Ana Maria Patricio Castello. A 
pretendente: ROBERTA CODECCO, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/10/1970, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Umberto Codecco e de Marilza Benvenuti Codecco.

O pretendente: CAIO RAHAL BAPTISTA, solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 21/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Baptista e de Eloá Rahal Baptista. A pretendente: 
MARCELLA SPIEGELBERG DE MELLO CAMPOS, solteira, profi ssão analista de 
marketing, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/08/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Fernando de Mello Campos e de Carmen 
Elisabeth Spiegelber de Mello Campos.

O pretendente: DAWID WAJS, solteiro, profi ssão trader de algodão, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Wajs e de Sheila Rosenblatt Wajs. A pretendente: 
DANIELLE TABACH, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia 04/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Iehoshoua Tabach e de Sheila Tabach.

O pretendente: MICHEL VINICIUS DOS SANTOS, solteiro, profi ssão gerente de 
contas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara dos Santos e de Norma dos Santos. A 
pretendente: CAMILLA SALGADO ALIANO, solteira, profi ssão gerente de contas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Aliano Filho e de Nilce Salgado.

O pretendente: JULIO JORGE DIB, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 05/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jorge Americo Dib e de Vera Ali Bandieri Dib. A pretendente: ANA VICTORIA VILLELA 
DE DE ANDRADE, divorciada, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/06/1986, residente e domiciliada em Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, fi lha de José 
Villela de Andrade Neto e de Maria Victoria Pereira de Almeida Villela de Andrade. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao subdistrito de residência da pretendente.

A obra é considerada um 
dos ícones do Impres-
sionismo e tinha sido 

avaliada em US$ 55 milhões. 
Após oito minutos de leilão, 
realizado na terça-feira (14), 
com seis licitantes, “Meu-
les” alcançou um preço de 
martelo de US$ 97 milhões. 
Acrescentando os impostos 
e comissões, o valor final 
chegou a US$ 110,7 milhões. 
A última vez que tinha sido 
leiloada, em 1986, a mesma 

tela tinha sido vendida a
US$ 2,5 milhões.

O exemplar é um dos poucos 
da série “Almiares”, de Monet, 
que foram colocados em leilão 
neste século e que ainda são 
propriedade privada. Das 25 
obras da série, 17 estão em 
instituições públicas, como o 
Museu Metropolitano de Arte 
(Nova York), o Museu de Orsay 
(Paris) e o Instituto de Arte 
(Chicago) - (ANSA).

Quadro de Monet é vendido por 
US$ 110 milhões e bate recorde

A obra “Meules”, do pintor francês Claude Monet, foi vendida por US$ 110 milhões (cerca de R$ 438 
milhões) em um leilão da casa Sotheby’s, em Nova York. A tela, datada de 1890, estabeleceu, assim, 
um novo recorde do artista no mercado de arte

A tela, datada de 1890, estabeleceu novo recorde

no mercado de arte. 
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