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Democracia no
acesso aos alimentos
Sempre que eu questiono 

“por que o homem 

planta?”, a resposta 

que recebo, na grande 

maioria das vezes, é que 

é para ganhar dinheiro

Naturalmente, essa é 
uma resposta corre-
ta, mas essa não é a 

origem da agricultura, que 
nasceu ainda nos tempos do 
homem das cavernas. 

Quando o homem come-
çou a plantar passou a ter 
mais próximo de si um dos 
três itens básicos para sua 
sobrevivência: o alimento. 
Assim, os avanços da agri-
cultura sempre estiveram 
intimamente ligados à sobre-
vivência de nossa espécie. 

Não há como negar que 
precisamos produzir comida, 
além de fibras e energia, pois 
sempre haverá a necessidade 
de produzir mais do que o 
consumo global, até porque 
sempre haverá algum des-
perdício.  

Precisamos de muita comi-
da para alimentar as 7 bilhões 
de pessoas do mundo atual. 
E será necessário aumentar 
em 50% a produção de ener-
gia e em 70% a produção de 
alimentos para atender às 
demandas futuras de quase 
10 bilhões de pessoas.  

Pensando na evolução da 
demografia em um sentido 
mais amplo, os ancestrais 
humanos habitam o planeta 
há mais de 5 milhões de 
anos e a população teve um 
crescimento lento e estável 
até chegar a 1 bilhão de pes-
soas, por volta do ano 1800, 
marcado pelo capitalismo e 
pelo início da explosão das 
populações urbanas. Antes 
da moeda, cada família pre-
cisava produzir seu alimento 
porque as relações comer-
ciais eram de escambo. 

Com o dinheiro, as pessoas 
podiam estar nas cidades, 
trabalhando em outras ati-
vidades, e comprar seus 
alimentos. E, assim, diante 
dos atrativos urbanos, as 
populações nas cidades não 
param de crescer frente ao 
campo, e temos cada vez 

menos gente produzindo 
para alimentar mais pessoas. 
O homem, com sua ciência, 
certamente será capaz de 
aumentar a produção de 
alimentos. Mas, se já sobra 
comida, por que há fome no 
mundo? 

Porque o problema está 
no acesso aos alimentos. O 
problema nunca foi a falta 
de comida, e sim a falta de 
dinheiro – ou alguém duvida 
de que comida chegaria aos 
povos hoje famintos, se eles 
tivessem o capital neces-
sário para comprá-la? Se a 
demanda pelos alimentos é 
constante, são os ciclos de 
oferta que determinam os 
preços. Em qualquer quebra 
global da produção, os preços 
sobem. 

Certamente quem tem 
renda consegue comprar os 
alimentos necessários, mas e 
quem não tem? Cada aumen-
to de preço dos alimentos 
cria uma desigualdade social 
cada vez maior. Em face do 
aumento da população e das 
justas pressões pelo não des-
matamento, há outra solução 
que não seja aumentar a 
produtividade das áreas com 
o uso de insumos? 

Deixo aqui uma reflexão: 
será mesmo que a produção 
de alimentos social e am-
bientalmente justa é aquela 
que preconiza a volta ao 
passado nas técnicas de cul-
tivo? Aquela que vende seus 
produtos pelo dobro do preço 
porque produz menos e pre-
cisa de mais mão de obra? 

Será que a sociedade quer 
voltar aos patamares de pre-
ço do século XIV, em que, 
por exemplo, o açúcar era 
tão raro e dispendioso que 
era conhecido como “ouro 
branco”, chegando seu quilo 
a custar US$ 100? 

Uma vez li uma frase cujo 
autor desconheço: ‘Quem 
tem o prato cheio de comida 
pode ter vários problemas, 
mas aquele com o prato vazio 
tem um só’.

 
(*) - É gerente adjunto de Inovação 
e Sustentabilidade da Associação 

Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF).

Fábio Kagi (*)

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara aprovou ontem 
(25) a admissibilidade da 
proposta que torna o crime 
de estupro imprescritível. A 
proposta altera a Constitui-
ção para tratar o estupro, 
junto com o racismo, como 
crime “inafi ançável e impres-
critível”, o que signifi ca que 
o crime poderá ser punido 
mesmo após muitos anos de 
cometido.

Atualmente, o tempo de 
prescrição para o crime de 
estupro varia de acordo com 
o tempo da pena, que é di-
ferente em cada caso. Esse 
tempo de prescrição pode 
se estender a até 20 anos. 
Para estupro de vulnerável, 
a contagem só começa após 
a vítima completar 18 anos.

A proposta, já aprovada pelo 
Senado em 2017, é de autoria 
do ex-senador Jorge Viana 
(AC). O relator na CCJ, depu-
tado Léo Moraes (PODE-RO), 
apresentou parecer favorável.

“Temos 60 mil crimes de 
estupro que são constatados, 

Léo Moraes: “Esse é o crime mais bárbaro

que pode ser cometido”.
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Venda de óculos 
de grau apenas em 
óticas credenciadas

A Comissão de Indústria e Co-
mércio da Câmara aprovou ontem 
(25) proposta que determina que a 
comercialização de óculos de grau 
somente poderá ser feita por óticas 
credenciadas. Trata-se do projeto 
do deputado Carlos Henrique Ga-
guim (DEM-TO), que foi aprovado 
com relatório favorável do deputa-
do Glaustin Fokus (PSC-GO).

“É desejável que os empreende-
dores tenham liberdade para exer-
cer suas atividades econômicas, de 
modo que o mercado naturalmente 
encontre seu equilíbrio pelas 
forças da oferta e da demanda”, 
disse Fokus. “Entretanto é dever 
do legislador coibir situações em 
que consumidores sejam prejudi-
cados”, acrescentou.

O relator apresentou um subs-
titutivo que, entre outros pontos, 
retira a exigência de que óculos de 
proteção solar também sejam ven-
didos apenas em estabelecimentos 
credenciados. Mas para coibir a 
venda de produtos irregulares, 
o texto aprovado determina que 
só poderão ser comercializados 
óculos de proteção solar com cer-
tifi cação de qualidade expedida 
pelo Inmetro. A proposta, que 
tramita em caráter conclusivo, será 
analisada ainda pelas comissões 
de Seguridade Social e Família; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

O subprocurador Antônio Augusto Brandão de Aras, em sabatina 

na CCJ do Senado, para o cargo de procurador-geral da República.
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Durante mais de cinco 
horas de sabatina na 
CCJ do Senado, no 

debate sobre a indicação do 
subprocurador Antônio Au-
gusto Brandão de Aras para 
o cargo de procurador-geral 
da República foram aborda-
dos vários temas, como meio 
ambiente, autonomia do MP 
e casamento gay. Mas a maior 
parte dos questionamentos 
dos senadores teve como foco 
principal a Lava Jato. 

Aras defendeu a operação, 
mas admitiu correções na ação 
da força-tarefa. Segundo ele, 
“talvez tenha faltado uma ca-
beça branca”, numa referência 
à idade dos procuradores que 
comandam a operação. “Nós 
podemos imaginar que a Lava 
Jato pode ser aprimorada e 
muito. Talvez tenha faltado a 
cabeça branca. Para dizer que 
há certas coisas que podemos, 

Augusto Aras diz que faltou 
‘cabeça branca’ na Lava Jato

Aras defendeu a operação, mas admitiu correções na ação da força-tarefa
co”, mas admitiu que o modelo 
da força-tarefa é passível de 
correções. “A Lava Jato é um 
marco, traz boas referências. 
Mas é preciso que nós perce-
bamos que toda experiência 
nova traz difi culdades. Sempre 
apontei os excessos, mas sem-
pre defendi a Lava Jato, que 
é resultado de experiências 
anteriores. Esse conjunto de 
experiências gerou um novo 
modelo, passível de correções”, 
argumentou.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, acompanhou 
parte da reunião. “O papel do 
procurador-geral da República 
nesse momento da história na-
cional será fundamental para a 
harmonia, o equilíbrio, a inde-
pendência, a autonomia e para 
que os Poderes harmônicos e 
independentes possam ajudar 
o Brasil e ajudar os brasileiros”, 
disse Alcolumbre (Ag.Senado).

mas há muitas outras que nós 
não podemos fazer”, disse.

Augusto Aras afi rmou que a 
operação Lava-Jato é um “mar-

Parecer da CCJ da Câmara torna 
crime de estupro imprescritível

materializados, e milhares que 
estão velados, justamente pela 
falta da denúncia. De repente, 
pelo tempo que não é hábil 
para a pessoa, muitas vezes a 
mulher, tirar as amarras, ter 
um preparo emocional, um 
equilíbrio sufi ciente para isso 
[a denúncia]. Conversamos com 
muitos conselhos tutelares, 
psicólogos, assistentes sociais, 
que entendem a necessidade 
de aprovação desse projeto”, 

argumentou o relator.
Léo Moraes recomendou a 

aprovação de duas propostas 
que tramitam em conjunto 
com a do Senado, que preve-
em a imprescritibilidade do 
crime de estupro. Elas agora 
terão o mérito analisado em 
uma comissão especial a ser 
criada. O texto aprovado 
na comissão especial será 
apreciado posteriormente no 
plenário da Câmara.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JEFERSON ANDRADE CAZUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (22/04/1986), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jose Cazusa Sobrinho e de Roseli Santos Cazusa. A 
pretendente: BRENDA LETICIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de mídia, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/07/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Agnelo da Silva e de Alessandra Soares da Silva. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: RAUL CAMARA MERCATELLI, estado civil divorciado, profi ssão tapeceiro, 
nascido em Cravinhos - SP, no dia (05/09/1945), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alfredo Mercatelli e de Maria Libra Camara. A pretendente: TEREZINHA 
DE OLIVEIRA PORTÁTIL, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santa Luiza 
- BA (Registrada em Paulo Brasil - BA), no dia (03/10/1957), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Onesio Pereira Portátil e de Carmina de Oliveira Portátil.

O pretendente: EVANILDO DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Mutuípe - BA, no dia (17/12/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Evangelista da Silva Andrade e de Rosa Maria dos Santos Andrade. 
A pretendente: MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Valença - SP, no dia (22/11/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino Mauricio dos Santos e de Maria Joana dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (24/05/1996), residente e domiciliado em Guarulhos - SP, 
fi lho de Odair Aparecido dos Santos Vieira e de Andrea da Silva Rosa Vieira. A pretendente: 
DÉBORA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de loja, nas-
cida em Itabuna - BA (Registrada em Buerarema - BA), no dia (08/11/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eudes Ramos dos Santos e de 
Mirian Costa Conceição Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
1º Subdistrito do Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: VITOR HUGO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de marketing, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (06/08/1992), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Ivanderlei de Jesus Souza e de Eliana 
Alves da Silva Souza. A pretendente: NÍVIA SOUZA PINTO DO AMARAL, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (10/02/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias do 
Amaral e de Mirtes Sueli Souza Pinto. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: GLEISON LUCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/04/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter da Silva e de Eliana Natalina Luciano. 
A pretendente: ANA KAROLINA SIQUEIRA VIANA, estado civil solteira, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (15/08/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Viana e de Marcia Siqueira.

O pretendente: DANILO DA SILVA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão rendeiro, nascido 
em Xique-Xique - BA, no dia (16/05/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira Bispo e de Lindaura Rosa da Silva. A pretendente: 
TANIA PIMENTEL LEMES, estado civil divorciada, profi ssão banhista, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sipriano Lemes e de Sandra de Fatima Pimentel.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: IGOR FERREIRA NEGREIROS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 12/01/1994, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Henrique Negreiros Cardoso e de 
Marilane Aparecida Ferreira dos Santos Cardoso. O pretendente: VITOR HENRIQUE DA 
SILVA, profi ssão: micro-empreendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, 
Itaquera - SP, data-nascimento: 15/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Davi Manoel da Silva e de Tatyanna Assis Vitor da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA MARTINS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jundiaí - SP, data-nascimento: 17/07/1995, residente e do-
miciliado em Jundiaí - SP, fi lho de Sergio Donizete Martins e de Aparecida Martins de 
Souza. A pretendente: NAYARA VICTORIA DUARTE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Piracicaba - SP, data-nascimento: 26/04/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurino Furtunato Duarte e de 
Claudia Aparecida Alves.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: LUIS CARLOS CORREIA, estado civil divorciado, profi ssão balconista 
de farmácia, nascido em Mogi da Cruzes - SP, no dia (01/07/1966), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonina Correia. A pretendente: MARIA 
NISNAIDE ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Arapiraca - AL, no dia (01/05/1970), residente e domiciliada em Sumaré - SP, fi lha 
de Manoel Belarmino dos Santos e de Valdice Alves dos Santos. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Sumaré, neste Estado, onde a 
pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de loja, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Praia Grande - SP), no dia 
(24/09/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
de Lima e Silva Filho e de Dionice Terribili de Lima e Silva. A pretendente: JÉSSICA 
BARRETO LAURINDO, estado civil solteira, profi ssão encarregada, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jeferson Laurindo e de Rita de Cassia Barreto Laurindo.

O pretendente: VINICIUS CALIXTO EDUARDO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
mecânico, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (25/04/1995), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo Eduardo e de 
Silvia Calixto da Cruz Eduardo. A pretendente: ISABELLA PINI PEDROCHI DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(17/08/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Souza e de Eliana Pini Pedrochi de Souza.

O pretendente: GENECI JUSTINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão fren-
tista, nascido em Santo Inácio - PR, no dia (05/09/1960), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Nilza Bezerra da Silva. A pretendente: DIONEIDE MARIA DO 
NASCIMENTO, estado civil viúva, profi ssão doméstica, nascida em Monteiro - PB (Re-
gistrada em Juquiá - SP), no dia (04/11/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Agustinho Alves Bezerra e de Maria Florencio de Freitas. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do Município de Guarulhos, neste 
Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

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: RENATO LUIZ DE OLIVEIRA GANGEMI, profi ssão: designer ilustrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
01/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Luiz 
Gangemi e de Miriam Xavier de Oliveira Gangemi. A pretendente: JULIANA VALENTE 
ROSSELLI, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 05/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Valdeci Rosselli e de Josefi na Carreira Valente Rosselli.

O pretendente: VALMIR DE SOUSA BARBOSA, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 13/05/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Belmiro Barbosa e 
de Nair Maria de Sousa. A pretendente: GISLEINE GRACIETE RAFAEL, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, 
data-nascimento: 07/10/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jetero Raimundo Rafael e de Luizete Rafael.

O pretendente: EDUARDO FAUSTINO DELDUQUE, profi ssão: auxiliar de limnpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 19/10/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Faustino 
Delduque e de Valdeci Bonfi m Faustino Delduque. A pretendente: MARINALVA BISPO 
RODRIGUES, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Lençois - BA, 
data-nascimento: 22/05/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Enedina Bispo Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL LACERDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de entrega, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 31/01/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Rodrigues 
dos Santos e de Tânia Maria Lacerda dos Santos. A pretendente: MARIA EDUARDA DE 
OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Perus - SP, data-nascimento: 11/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marilza de Oliveira Santos.

O pretendente: FLÁVIO MIGUEL DE ARAUJO, profi ssão: estagiário em química, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 23/03/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Araujo e de 
Shirley Aparecida da Silva Miguel. A pretendente: LUANA CASTELHANO PERRONE, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
data-nascimento: 28/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudemir Perrone e de Marcia Moreira Castelhano Perrone.

O pretendente: VENICIUS RENNA DA SILVA, profi ssão: cortador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 09/11/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo de Almeida 
da Silva e de Elisabete Renna da Silva. A pretendente: SAFIRA NUNES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Pesqueira - PE, 
data-nascimento: 21/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Antonio Reis de Oliveira e de Maria de Lourdes Nunes de Oliveira.

O pretendente: HAROLDO BORDIM MARTINELLI FILHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 06/02/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Haroldo Bordim Martinelli e de Inês Martinelli. A 
pretendente: JANAÍNA ALINE RIBEIRO, profi ssão: gerente jurídico, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em José Bonifácio - SP, data-nascimento: 01/10/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cezar Ribeiro e de Ivete de Brito Ribeiro.

O pretendente: PIETRO PICONI RABETTI, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 25/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sergio Rabetti e de Sonia Maria Piconi Rabetti. A 
pretendente: FERNANDA KYONAGA COELHO, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/06/1987, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Fernando Abrantes Coelho e de Maria Lucia Abrantes Coelho.
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