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São Paulo, sexta-feira, 23 de agosto de 2019

Foram apenas sete horas
para aprovar um projeto
que estava parado há
dois anos.
o último dia 15, o brasileiro acordou com
a notícia de que o
Senado aprovara, em votação
simbólica e a toque de caixa,
o projeto que pune abusos de
autoridades praticados por
magistrados e integrantes do
Ministério Público. É muito
bem-vindo um projeto contra
pessoas que abusam de suas
posições hierárquicas para
o bem próprio, mas verdade
seja dita: o objetivo da classe
política é apenas proteger a
si mesma.
Com o advento da operação
Lava Jato, pela primeira vez na
história deste país os políticos
passaram a ter medo de ser
presos. Até então contávamos
nos dedos os casos de políticos
condenados. Hoje, felizmente
o cenário é diferente. Basta
lembrar de três grandes nomes
da política brasileira que estão
presos: o ex-presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-presidente
da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, e o ex-governador do
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Não é à toa que deputados e
senadores não abrem mão do
foro privilegiado. Muitos estão
implicados com a Justiça e não
querem ser julgados por instâncias inferiores – o então juiz
Sergio Moro, por exemplo, era
da primeira instância –, pois
sabem que no STF têm muito
mais chances de saírem ilesos
dos seus crimes, considerando

N

a morosidade da Corte.
A estratégia dos políticos
para se proteger é destruir
a força-tarefa da Lava Jato,
punindo juízes, policiais e integrantes do Ministério Público,
que estão apenas cumprindo
suas atribuições de forma estratégica. Cito dois exemplos.
O projeto condena a condução coercitiva, mecanismo
utilizado pela Lava Jato para
tentar obter mais informações dos investigados. Afinal,
chegar de surpresa não permite que o indivíduo consiga
fugir ou combine estratégias
com aliados. Utilizar essa
medida sem prévia intimação
de comparecimento ao juízo
possibilita de um a quatro anos
de reclusão.
Também condena o uso de
algemas quando estiver claro
que não há resistência à prisão.
A punição chega a dois anos de
reclusão. Os políticos são contrários a essa medida porque é
ruim aparecer nos telejornais
sendo levados com algemas até
a delegacia. Político faz de tudo
para não perder votos. Como
eu disse anteriormente, o objetivo é proteger a eles mesmos.
O presidente Jair Bolsonaro
pode vetar trechos do projeto.
Assim espero que ocorra. Juízes e membros do Ministério
Público não podem estar à mercê de seus investigados. A Lava
Jato não é blindada de críticas,
e juízes não são heróis, mas a
força-tarefa e os seus membros
precisam ser apoiados ao invés
de prejudicados.
(*) - É presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP).

Buscar ou precisar de crédito costuma ser um assunto delicado para os empreendedores

primeira pergunta que
o dono de um pequeno
negócio precisa ter em
mente é se realmente é necessário procurar novos recursos
para o empreendimento, pois o
crédito viabiliza oportunidades,
mas não as cria.
Segundo o analista de Capitalização e Serviços Financeiros
do Sebrae, Alexandre Guerra,
é necessário refletir sobre dois
pontos importantes: “é bom
quando conseguimos obtê-lo,
mas o ideal é não precisar dele”.
O especialista ressalta que o
plano de negócios é fundamental e deve ser respaldado por
oportunidades mercadológicas.
“Financiamento é igual
remédio, se não for bem dimensionado pode matar ou
não funcionar. Ele deve ser
utilizado exatamente para
aquilo que foi previsto”, complementa. O Sebrae reuniu
cinco dicas para ajudar os
empreendedores a refletir
em relação ao crédito, confira
a seguir. Não perca também
as sugestões sobre este e
outros temas relacionados ao
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Destino Negócios

Antonio Tuccílio (*)

Quando e de que modo
o empreendedor deve
buscar um empréstimo

Financiamento é igual remédio, se não for bem dimensionado pode matar ou não funcionar.

empreendedorismo no canal
do Sebrae no YouTube.

Serasa Empreendedor/Reprodução

Projeto contra abuso de
autoridade é tentativa de
barrar a Lava Jato

1. Cuide primeiro do planejamento - A construção
de um bom plano de negócios
é fundamental para ajudar o
empreendedor a avaliar sobre o
momento correto para buscar o
crédito e quais as modalidades
mais adequadas ao perfil do
negócio. Também é importante
certificar-se de todos os pré
-requisitos necessários como:
garantias, contrapartidas, cadastros, documentos, fichas
cadastrais, documentações
específicas entre outros.
2. Saiba antever as dificuldades - Fique atento,
pois alguns cenários podem
dificultar o acesso ao crédito,
como a situação legal, contábil
e cadastral da empresa; falta ou
desatualização do orçamento
relacionado aos investimentos;
parcela de recursos próprios
insuficiente ou inexistente; ga-

rantias insatisfatórias; falta de to para os pequenos negócios.
documentação legal e conflito A ESC realiza operações de
de informações na elaboração empréstimos, financiamentos e
do plano de negócios.
desconto de títulos de crédito,
3. Busque outras opções, exclusivamente para Microemcomo o capital empreende- preendedores Individuais (MEI),
dor - Capital empreMicroempresas e
endedor ou capital “É bom quando
Empresas de Pede investimento é
queno Porte, utiliuma alternativa uti- conseguimos
zando-se exclusilizada para apoiar obtê-lo, mas
vamente de capital
negócios por meio o ideal é não
próprio. É uma das
da compra de parpoucas formas de
ticipação no capital precisar dele”.
empresa que conde uma empresa, gecede crédito e que
ralmente minoritária. O Sebrae não necessita da autorização do
conta com algumas iniciativas Banco Central para funcionar,
que ajudam a preparar os donos o que a torna o processo mais
de pequenos negócios inovado- simples e menos burocrático.
res para o processo de negocia5. Quatro perguntas que
ção com investidores por meio o dono do pequeno negócio
de workshops e mentorias que precisa responder antes de
os habilitarão a entender a lógica buscar o crédito - Para que
e os processos do mercado de preciso do empréstimo? Quanto
investimentos de risco.
preciso de empréstimo? Como
4. ESC - A Empresa Simples irei pagar o empréstimo? e Quande Crédito também funciona do precisarei do empréstimo?.
como uma alternativa de crédiFonte: AI/Sebrae.

Proclamas de Casamentos
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial Interino

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: EMERSON DA COSTA ASCENCIO, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/03/1983, residente
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de João Luis Ascencio e de Sonia
Maria da Costa Ascencio. A pretendente: ANA LUIZA RIBEIRO BARRETO SOBRAL,
estado civll solteira, proﬁssão enfermeira, nascida em Aracaju, SE, no dia 12/05/1986,
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Luiz Barreto Sobral e
de Maria Auxiliadora Ribeiro.

O pretendente: FERNANDO GODOI PUDO, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro,
nascido em Santo André, SP, no dia 25/06/1981, residente e domiciliado em Santo André,
SP, ﬁlho de Vicente Batista Pudo e de Benedita Godoi Pudo. A pretendente: MEIRE HELEN
DANTAS SILVA, estado civil solteira, proﬁssão consultoras de pessoas, nascida nesta
Capital, Casa Verde, SP, no dia 13/10/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, São
Paulo, SP, ﬁlha de Edmar Dantas Silva e de Maria de Jesus Silva. Obs.: Cópia do Edital
de Proclamas para ser Fixado no Cartório de Residência do Contraente.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA, estado civil viúvo, proﬁssão autônomo, nascido nesta
Capital, SP, no dia 19/11/1968, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP,
ﬁlho de João Laurindo da Silva e de Laura Gomes da Silva. A pretendente: RAFAELA
MORANDI DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão estudante, nascida nesta Capital,
Santo Amaro, SP, no dia 03/12/1996, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo,
SP, ﬁlha de Ricardo Morandi da Silva e de Elizabeth da Silva Melo.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO, estado civil solteiro, proﬁssão
operador de mesa mestre, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 14/07/1983,
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Carlos Roberto de Souza
e de Denise Tortoretto Fim de Souza. A pretendente: KELLI DOS SANTOS OLIVEIRA,
estado civil solteira, proﬁssão auxiliar administrativo, nascida em Itaeté, BA (Registrada
no RCPN de Iramaia, BA), no dia 17/06/1981, residente e domiciliada neste subdistrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Lindomar Teles de Oliveira e de Maurina Pereira dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO SILVA MOROZINO, estado civi l solteiro, proﬁssão empresário,
nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 24/12/1984, residente e domiciliado neste
subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Esmori Antonio Morozino e de Aparecida Costa Silva
Morozino. A pretendente: NÁQUIA MENEZES GOBETTI, estado civil solteira, proﬁssão
educadora física, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/07/1996, residente e
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Izaias Gobetti Pereira e de Luciana
Menezes Gobetti.

O pretendente: ROGERIO LINO VIEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão jornalista, nascido
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 13/09/1970, residente e domiciliado neste
subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Sylvio Lino Vieira e de Maria Luiza dos Santos Vieira.
A pretendente: DOMENIQUE MORAIS MASCARENHAS, estado civil solteira, proﬁssão
secretária, nascida no Rio de Janeiro, RJ (zona de Freguesia do Engenho Velho, Rio de
Janeiro, RJ), no dia 13/04/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP,
ﬁlha de Luiz Arnaud Mascarenhas e de Maria Creuza Morais Costa.

O pretendente: RÉGIS DA SILVA SANTIAGO, estado civil solteiro, proﬁssão auxiliar de
almoxarifado, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 31/03/1982, residente e domiciliado
neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Sebastião Santiago Filho e de Neusa Maria da
Silva. A pretendente: ALUANE ROBERTA MELLONI RODRIGUES, estado civil solteira,
proﬁssão vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 28/04/1989, residente
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Nilson Rodrigues e de Mara de
Paula Melloni Rodrigues.

O pretendente: DIEGO RICARDO DE PAIVA FREITAS ROQUE, estado civil solteiro,
proﬁssão vendedor, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 19/12/1990, residente
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Alexandre Ricardo de Freitas e
de Sandra de Lourdes Freitas Roque. A pretendente: VALERIA DA SILVA SANTOS DE
ALMEIDA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no
dia 23/09/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Valmir
Santos de Almeida e de Wanderleia da Silva Santos de Almeida.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JÚLIO ANTÔNIO NUNES QUEIROZ, de nacionalidade brasileira,
advogado, solteiro, nascido no dia (18/02/1986) em Belo Horizonte - MG, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tarcísio dos Reis Queiroz
e de Luciana Pires Nunes Queiroz. A pretendente: NATHALIA LOPES, de
nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia
(27/08/1992) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Sonia, São Paulo
- SP, filha de Ricardo Lopes e de Claudia Pereira Pinto Lopes.
O pretendente: CARMINE NOGUEIRA PASSARO, de nacionalidade brasileira,
publicitário, solteiro, nascido no dia (13/06/1987) em São Paulo - SP, residente
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, filho de Roberto Passaro e de
Julia Cristina Carvalho Nogueira Passaro. A pretendente: LETICIA YUMIY ONO,
brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (12/02/1988) em Londrina - PR,
residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, filha de Martinho Seiiti
Ono e de Oneide Kioko Tutida Ono.
O pretendente: JORGE LUIZ BERNARDO DE MORAES, de nacionalidade
brasileira, administrador, solteiro, nascido no dia (27/11/1987) em São Paulo SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge de
Moraes e de Denise Aparecida Bernardo de Moraes. A pretendente: MARIANA
BAPTISTUCCI TONIOLO, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida
no dia (25/07/1984) em Marilia - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Gilberto Messias Toniolo e de Clauidia Maria Baptistucci
Toniolo.
O pretendente: BRUNO HENRIQUE LOUÇÃO, de nacionalidade brasileira,
internacionalista, divorciado, nascido no dia (18/12/1984) em São Paulo - SP,
residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos
Loução e de Mariusa de Fátima Machado Loução. A pretendente: ANA CAROLINA
VENÂNCIO SALOMÃO, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada,
nascida no dia (07/12/1982) em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada no
Itaim Bibi, São Paulo - SP, filha de Jeferson Elieser Salomão e de Consuelo Maria
Venâncio Salomão.
O pretendente: DANILO ENE BORGES, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro,
nascido no dia (26/01/1984) em Viçosa - MG, residente e domiciliado na Vila Olímpia,
São Paulo - SP, ﬁlho de Edeval Lopes Borges Junior e de Claudia Ene Borges. A
pretendente: DHÁFYNI MARTINS MENDES, de nacionalidade brasileira, autônoma,
solteira, nascida no dia (24/10/1987) em Blumenau - SC, residente e domiciliada na Vila
Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de Alaerson de Moraes Mendes Junior e de Teresinha
Brittes Martins.

O pretendente: LOURENÇO MIRANDA MOURA, estado civil viúvo, proﬁssão administrador de empresas, nascido em Canto do Buriti - PI, no dia 18/07/1964, residente e
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de José da Silva Moura e de Maria
Miranda Moura. A pretendente: RAQUEL DE JESUS GOMES, estado civil divorciada,
proﬁssão professora, nascida em Cotia SP, no dia 27/12/1968, residente e domiciliada
em Cotia, SP, ﬁlha de Brasilio Gomes e de Benedita de Oliveira Gomes. Obs.: Cópia do
Edital de Proclamas recebida do Oﬁcial de Registro Civil de Cotia - SP.
O pretendente: RICARDO JOSÉ IDANKAS, estado civil divorciado, proﬁssão empresário,
nascido nesta Capital, Bom Retiro, SP, no dia 28/05/1973, residente e domiciliado neste
subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de José Idankas e de Maria Helena Ruﬀolo Idankas. A
pretendente: ALESSANDRA BORGES NORINHO, estado civil solteira, proﬁssão coordenadora pedagógica, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 21/03/1975,
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Norinho Neto
e de Devair Borges Norinho.
O pretendente: GUILHERME YUDI KANADA, estado civil solteiro, proﬁssão comerciante,
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 05/05/1988, residente e domiciliado neste
subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Valter Yuji Kanada e de Vanderli Kanada. A pretendente:
ADRIANA MORENO MORGAN, estado civil solteira, proﬁssão médica, nascida em São
Caetano do Sul, SP, no dia 20/12/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São
Paulo, SP, ﬁlha de Adão Aldo Morgan e de Ana Maria Viotto Moreno Morgan.
A pretendente: ANA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES, estado civil divorciada, proﬁssão auxiliar de enfermagem, nascida em Fortaleza, CE, no dia 07/11/1973, residente e
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Sebastião Benjamim de Oliveira
e de Elvira de Lourdes Oliveira. A pretendente: MARIA AMÉLIA AMARAL, estado civil
solteira, proﬁssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia 04/06/1978,
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Alfredo de Jesus Amaral
e de Rina Rodrigues Amaral.
O pretendente: CELSO PALLEY, estado civil solteiro, proﬁssão advogado, nascido nesta
Capital, Barra Funda, SP, no dia 01/01/1955, residente e domiciliado neste subdistrito,
São Paulo, SP, ﬁlho de Aparecido Palley e de Maria Guglielme Palley. A pretendente:
SANDRA MILAT, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar de marketing, nascida nesta
Capital, Santana, SP, no dia 19/01/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, São
Paulo, SP, ﬁlha de Antonio Milat Filho e de Erothildes da Silva Milat.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: LAÉRCIO JOSÉ FERNANDES XAVIER, de nacionalidade brasileira,
administrador, divorciado, nascido no dia (08/11/1961) em Belo Horizonte - MG,
residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, ﬁlho de Ary Xavier e de
Apparecida Fernandes Xavier. O pretendente: CLAYTON DE ALMEIDA FERREIRA, de
nacionalidade brasileira, gerente de projetos, divorciado, nascido no dia (21/09/1984)
em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, ﬁlho de
Cleber Simões Ferreira e de Rosangela Lourenço de Almeida Ferreira.

O pretendente: ALEXANDRE CURUCI JUNIOR, de nacionalidade brasileira,
economista, divorciado, nascido no dia (09/04/1967) em São Paulo - SP, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Alexandre Curuci e de Marina de
Paula Curuci. A pretendente: CARLA DE CAMPOS FERNANDES, de nacionalidade
brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia (07/10/1971) em São
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José
Fernandes Filho e de Carmen Mercedes de Campos Fernandes.

O pretendente: ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira,
administrador de empresas, divorciado, nascido no dia (01/01/1974) em São Paulo SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Antonio de
Oliveira Silva e de Maria Ines Rittes de Oliveira Silva. A pretendente: CAROLINA KHALIL
FÉRES, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia (09/10/1985) em
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Osmar Féres e de Maria Cecilia Khalil Féres.

O pretendente: ROMULO PASSOS CABALLERO, de nacionalidade brasileira, publicitário,
solteiro, nascido no dia (11/11/1985) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Gonçalo Caballero e de Solange Passos da Silva
Caballero. A pretendente: JÚLIA FANTIN TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, estilista,
solteira, nascida no dia (22/04/1987 ) em Criciúma - SC, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Paulo Teixeira e de Márcia Fantin.

O pretendente: DANIEL SPINELLI, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido
no dia (15/11/1981) em São Paulo - SP, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo
- SP, ﬁlho de Jair Spinelli e de Marilene Antonia Medeiros Spinelli. A pretendente: RENATA
MARCONDES FERRAZ, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia
(06/02/1987) em Campinas - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP,
ﬁlha de Guilherme Marcondes Ferraz e de Maria Angela Giordano Marcondes Ferraz.
O pretendente: SHINDI KADOBAYASHI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, engenheiro,
solteiro, nascido no dia (13/05/1983) em Londrina - PR, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Shindi Kadobayashi e de Meiry Mitie Kato Kadobayashi.
A pretendente: RENATA AYRES BARONE, de nacionalidade brasileira, administradora,
divorciada, nascida no dia (26/06/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Bela
Vista, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Antonio Barone e de Alda Lúcia Amaral Ayres Barone.
O pretendente: LEONARDO BAPTISTA MORAES, de nacionalidade brasileira,
operador de mercado ﬁnanceiro, solteiro, nascido no dia (29/05/1978) em Rio de Janeiro
- RJ, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Manuel Maria
Teixeira Moraes e de Maria Ignez Baptista Moraes. A pretendente: RACHEL ANDRADE
SILVA, de nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida no dia (31/07/1982) em
Brasília - DF, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Wilson
Andrade Silva e de Martha Alves Andrade Silva.
O pretendente: LEANDRO PAVAN ARGOLO NOBRE, de nacionalidade brasileira,
gerente comercial, solteiro, nascido no dia (21/10/1979) em São Paulo - SP, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Milton Godinho de Argolo Nobre
e de Nilza de Souza Pavan Argolo Nobre. A pretendente: RENATA CARVALHO DOS
SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia
(28/06/1979) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, ﬁlha de Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira e de Cecilia Carvalho dos Santos Ferreira.
O pretendente: BENJAMÍN ANDRÉS PINTO MUJICA, de nacionalidade chilena,
cineasta, solteiro, nascido no dia (09/08/1986) em Chile, residente e domiciliado em
Santiago, Chile, ﬁlho de Vicente Ignacio Pinto Larraín e de María Ofelia Mujica Del
Real. A pretendente: JULIA SILVA DE VILHENA MORAES, de nacionalidade brasileira,
arquiteta, solteira, nascida no dia (19/11/1988) em São Paulo - SP, residente e
domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, ﬁlha de Sergio Augusto de Vilhena
Moraes Junior e de Raquel Simões da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA, de nacionalidade brasileira, empresário,
divorciado, nascido no dia (23/03/1972) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Baptista Afonso e de Maria de Lurdes da Piedade
Afonso. A pretendente: FERNANDA FARIA SOARES, de nacionalidade brasileira, empresária,
solteira, nascida no dia (16/12/1972) em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste
Sudistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Yran Luiz da Silva Soares e de Maria Ruth Faria Soares.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro
Thiago Rodrigo Timoteo - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WALTER AUGUSTO PEREIRA JUNIOR, nascido nesta Capital, Vila Nova
Cachoeirinha - SP, no dia 16/03/1980, estado civil solteiro, proﬁssão corretor de imóveis,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Walter Augusto Pereira
e de Aparecida de Fatima Carneiro. O pretendente: BRUNO RODRIGO MAGDALENA,
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 17/03/1992, estado civil solteiro,
proﬁssão biomédico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de
Francisco Donizeti Magdalena e de Mary Cristina dos Santos Magdalena.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 02DE-ED7C-726E-6324.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde

O pretendente: EDNEI FERREIRA DE MATOS PEREIRA, estado civil divorciado, proﬁssão motorista, nascido em Araci, BA, no dia 20/04/ 1982, residente e domiciliado neste
subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Valentim José Pereira e de Josefa Ferreira de Matos.
A pretendente: LETICIA ROGATTI GOMES, estado civil solteira, proﬁssão cuidadora de
idoso, nascida em Santo André - SP, no dia 26/04/1984, residente e domiciliada neste
subdistrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Hamilton Andrade Gomes e de Maria Aparecida Rogatti
Gomes. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser Fixado no Cartório de Residência
do Contraente.

