
netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e 
Leilões neste jornal,consulte sua agência de confi -

ança, ou ligue para
T : 3043-4171 - 3106-4171

Página 6 São Paulo, sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Um dos principais 
patrimônios de uma 
organização é, sem 
dúvidas, sua reputação, 
que pode ter impacto 
tanto positivo como 

negativo nos negócios.

Independentemente da área 
de atuação, produto ou serviço 
ofertado, uma das chaves para 

o sucesso é estar em conformi-
dade com as regras de mercado 
e ter comprometimento com a 
integridade da companhia. A 
cultura empresarial brasileira, 
no entanto, ainda está longe de 
ser referência mundial.

Segundo a ONG Transparency 
International, que publica todo 
ano o Índice de Percepção da 
Corrupção (a mais duradoura e 
abrangente ferramenta de me-
dição da corrupção no mundo) 
com 180 países e territórios, o 
Brasil aparece como o 105º me-
nos corrupto. Em números, uma 
estimativa do Ministério Público 
Federal indica que o país perde, 
anualmente, cerca de R$ 200 
bilhões para a corrupção.

Em 2018, o Brasil caiu 9 po-
sições no índice. A pontuação 
passou de 37 para 35. Este é o pior 
resultado desde 2012, quando os 
dados passaram a ser compará-
veis ano a ano, e representa a 3ª 
queda anual seguida. Para se ter 
uma ideia, o Brasil é considerado 

mais corrupto que países como 
Colômbia, Argentina, Índia, 
África do Sul, Cuba, Costa Rica, 
Chile, Bahamas e Uruguai.

Uma das alternativas para 
mudar esse cenário é a imple-
mentação de Compliance nas 
organizações, que tem a função 
de monitorar e assegurar que 
todos estejam de acordo com as 
práticas de comportamento, que 
devem ser orientadas pelo Códi-
go de Conduta e pelas políticas 
da companhia. 

Seja para normas internas, 
com código de ética, manual de 
conduta, políticas e procedimen-
tos; ou para normas externas, na 
contratação de terceiros para 
executar serviços fi nanceiros, 
administrativos, contratuais, 
trabalhistas, ambientais, entre 
outros, inserir essa cultura dentro 
de uma companhia é essencial.

A inclusão do Compliance den-
tro da cultura empresarial pode 
trazer uma série de impactos e 
benefícios, como a atração de 
investimentos, pois profi ssionais 
deste ramo querem aplicar em 
empresas sólidas, com chances 
mínimas de envolvimento em 
escândalos. Entre uma compa-
nhia que adota um programa de 
Compliance efetivo e outra que 
não, as chances de a primeira 
receber um investimento são 
maiores.

O fortalecimento da empresa 

perante o mercado é outra van-
tagem, uma vez que empresas 
com Compliance implementado 
tendem a querer se relacionar 
somente com outras que também 
contem com programas seme-
lhantes. Essa prática passa a ser 
um dos critérios das companhias 
para selecionar parceiros de 
negócios, como fornecedores, 
empresas subcontratadas ou 
prestadores de serviço.

Outro benefício se relaciona 
aos colaboradores: em empresas 
que fazem capacitação em Com-
pliance, os funcionários passam a 
compreender melhor os riscos e 
mitigar atos que não estejam em 
conformidade com as políticas 
estabelecidas dentro e fora da 
companhia. Eles enxergam más 
condutas de fornecedores e pres-
tadores de serviços, por exemplo. 

Assim, além da criação de um 
ambiente ético, o treinamento é 
decisivo na contribuição para a 
diminuição de riscos de expo-
sição. Por fi m, uma companhia 
em conformidade com a legis-
lação, com os princípios éticos 
e com as melhores práticas de 
mercado, além de benefi ciar a 
todos os envolvidos dentro e fora 
dela, também contribui com a 
diminuição da corrupção e, con-
sequentemente, com a economia 
de todo o país.

(*) - É vice-presidente de Negócios da 
Tecnobank.

Compliance: benefícios práticos nas empresas
Luis Otávio Matias (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ROBERT KLISMAN SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, 
profi ssão mensageiro, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
30/03/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlon 
Pereira de Jesus e de Marli Oliveira dos Santos. A pretendente: YARLA HÁRTEMYS 
DE MACEDO VENÂNCIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cuité, 
PB, no dia 02/10/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Irlan Walkerlaine Antero Venâncio e de Maria das Vitórias de Macedo Venâncio.

O pretendente: EDMARCOS APARECIDO GUIMARÃES SALUSTIANO, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia 
05/06/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Salustiano e de Maria Liduina Guimarães. A pretendente: FRANCISCA DAS CHAGAS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Regeneração, PI, no dia 
07/01/1987, residente e domiciliada em Teresina, PI, fi lha de Francisco dos Santos e 
de Maria de Jesus Silva dos Santos. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial do 1° 
Cartório de Registro Civil de Teresina - PI.

O pretendente: NOEL AIRES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Ciariorte, PR, no dia 20/11/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Aires de Almeida e de Maria das Virgens de Almeida. 
A pretendente: CINELEY NIEL RIBEIRO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nasci-
da nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 10/03/1973, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP,  fi lha de Armando Adriano Niel e de Cineley Blazi Niel.

O pretendente: ROBERT VAGNER DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de informática, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
no dia 20/05/1999, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Roberto Vagner da Silva e de Walquiria dos Santos Silva. A pretendente: BEATRIZ 
MARCELLY SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritó-
rio, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 12/01/1999, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Felix Cavalcante e de Lindalva 
Maria da Silva Cavalcante.

O pretendente: AMADU SHEKU MANSARAY, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de cozinha, nascido República de Serra Leoa, no dia 17/05/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sheku Mansaray e de Isata 
Yomba Mansaray. A pretendente: JUDITE MARIA DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão cozinheira, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 02/09/1964, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ranor Santos e de 
Maria José de Carvalho Santos.

O pretendente: FLAVIO LUIZ COPPOLA, estado civil solteiro, profi ssão gestor do 
TI, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 14/01/1978, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Coppola e de Cleide 
Tomé Coppola. A pretendente: AMANDA ROSA DE MELLO, estado civil divorciada, 
profi ssão recepcionista, nascida em Suzano, SP, no dia 05/11/1992, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Homero Francisco de Mello e 
de Marta Penha Rosa de Mello.

O pretendente: FERNANDO ARAUJO PORTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
expedição, nascido nesta Capital, Santa Efi gênia, SP, no dia 26/11/1998, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo da Silva Porto e de 
Andrea Aparecida Aguiar Araujo. A pretendente: BEATRIZ DITANO, estado civil solteira, 
profi ssão telemarketing, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/06/1999, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Ditano 
Junior e de Renie Magaly Bonane Ditano.

O pretendente: JUVENAL JOSÉ DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Cesário Lange, SP, no dia 04/08/1988, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Rodrigues Duarte e de Maria 
Salete Jorge Duarte. A pretendente: TAUANE ZUIN MEDEIROS, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida em Araçatuba, SP, no dia 02/12/1994, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Maurício Rosendo de 
Medeiros e de Rosimeire de Oliveira Zuin.

O pretendente: ROBSON RENTE MARQUESIM, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de T. I., nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 13/11/1988, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Anisio Tadeu Marquesim e de 
Cristina Rente Marquesim. A pretendente: AMANDA NORONHA ARAUJO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de S.E.O, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no 
dia 08/05/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Armando da Silva Araujo e de Ana Rosa Silva Noronha Araujo.

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: GABRIEL ASTÉRIO LENZI, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (13/11/1987) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei de Almeida Lenzi e 
de Adimeire Astério Lenzi. A pretendente: MARINA RODRIGUES DE MORAES, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (08/03/1989) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Fernando Rodrigues de Moraes e de Christina Maria Tessin Rodrigues de Moraes.

O pretendente: MARCELO CARLOS DIAS, de nacionalidade brasileira, guarda 
costas, solteiro, nascido no dia (30/05/1971) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmito Pereira Dias e de 
Iraci Batista Dias. A pretendente: MARIA TERESA MENDES, de nacionalidade 
brasileira, funcionária pública, solteira, nascida no dia (11/07/1970) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Mendes e de Thereza Nacarati Mendes.

O pretendente: TOBIAS GUIMARÃES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
funcionário público, solteiro, nascido no dia (10/11/1986) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Vale Ferreir e de 
Gleusa Guimarães Ferreira. A pretendente: CAROLINA CARDOSO RAMALHO, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (14/10/1987 ) em 
Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
William Ramalho da Costa e de Teresa Cristina Cardoso Ramalho.

O pretendente: THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, divorciado, nascido no dia (18/10/1981) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Leão 
de Moura Junior e de Vera Lucia Coelho Leão de Moura. A pretendente: MARINA 
BRANCO PERES, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
divorciada, nascida no dia (14/01/1982) em Adamantina - SP, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Branco Peres e de Maria Lucia 
Brunaldi Branco Peres.

O pretendente: GUY CLIQUET DO AMARAL FILHO, de nacionalidade brasileira, 
professor, divorciado, nascido no dia (18/10/1961) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em Santana de Parnaíba - SP, fi lho de Guy Cliquet do Amaral e de Hilde 
Probst do Amaral. A pretendente: CAMILA CRISTINA ANELLO, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia (07/11/1967) em São Bernardo do 
Campo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clelio 
de Souza Anello e de Marlene Calixto Anello.

O pretendente: KAUÊ LOPES ARRUDA, de nacionalidade brasileira, 
microempresario, solteiro, nascido no dia (06/09/1992) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Serafi m de Arruda 
e de Deise Hatano Cabral Lopes Arruda. A pretendente: CAROLINA PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente geral, solteira, nascida no dia 
(09/11/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio da Silva e de Rosana da Silva Pereira Silva.

O pretendente: CAIO TEIXEIRA MARCUCI, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (19/02/1993) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em Santana, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Piasentini Marcuci e de 
Helena das Neves Teixeira Marcuci. A pretendente: RAFAELA ELISA CALCIOLARI, 
de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no dia (09/01/1991) em 
São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Alceu 
Duilio Calciolari e de Cláudia Elisa Retzlaff  Calciolari.

O pretendente: AVIRAM SAHARAI, de nacionalidade israelense, disc-jockey, 
solteiro, nascido no dia (02/11/1985) em Israel, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Shem Tov Saharai e de Rivka Saharai. A 
pretendente: LAYLA ALMEIDA COELHO LIMA, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida no dia (04/01/1991) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Veiga Coelho 
Lima e de Lêda de Cassia Almeida.

O pretendente: RENATO BONFIGLIOLI MUOIO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (03/04/1987) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Bucci Muoio 
e de Sandra Maria Bonfi glioli Muoio. A pretendente: MARCELLA MALDONADO 
MODESTO DE ABREU, de nacionalidade brasileira, vendedora comercial, solteira, 
nascida no dia (02/10/1987) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila 
Clementina, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Modesto de Abreu e de Maria 
Tereza Maldonado.

O pretendente: FELIPE MENEZES MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (23/06/1980) em Campinas - SP, residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Martins 
Filho e de Carmen Sylvia Cavalcanti de Menezes Martins. A pretendente: PAULA 
RIGOLIZZO EBELING, de nacionalidade brasileira, turismóloga, solteira, nascida 
no dia (03/06/1983) em Campinas - SP, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ebeling Júnior e de Silvana Nicoletta 
Rigolizzo Ebeling.

O pretendente: MARCOS SERGIO SCARELLIS, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro agrônomo, divorciado, nascido no dia (17/09/1961) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Scarellis 
e de Neuza do Nascimento Scarellis. A pretendente: MARISTELA RAMOS, de 
nacionalidade brasileira, jornalista e relações públicas, solteira, nascida no dia 
(04/10/1970) em Curitiba - PR, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Irineu Ramos e de Daili Regina Ganz Ramos.

O pretendente: ALESSANDRO CRESPO CACCIARI, de nacionalidade brasileira, 
arquiteto e maquetista, divorciado, nascido no dia (24/03/1971) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em Perdizes, São Paulo - SP, fi lho de Gianni Cacciari e 
de Holanda Crespo Cacciari. A pretendente: CRISTINA REUTER CAMARGO, de 
nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida no dia (09/11/1970) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Augusto de Andrade Camargo e de Paulette Eneida Georges Reuter Camargo.

O pretendente: VINÍCIUS RÚPPEL CASTILHO, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteiro, nascido no dia (17/01/1981) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abel Ferreira Castilho e de 
Marlene Ruppel Castilho. A pretendente: PAOLA DIAS FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, bancária, solteira, nascida no dia (28/05/1983) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arilton Reis Freitas 
e de Sonia Maria Dias Freitas.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - 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:

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

O pretendente: FABIO DE SOUZA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (20/03/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Maia e de Nilta Varela de Souza Maia. A pretendente: 
CLAUDINÉIA RIBEIRO SELES, estado civil solteira, profi ssão analista comercial, nascida nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (08/05/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Seles e de Raimunda Ribeiro Seles.

O pretendente: HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em eletronico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/08/1993), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rinaldo Rodrigues e de Wandreléa Teixeira 
de Oliveira Rodrigues. A pretendente: DANIELLA VAZ DO BEM SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/10/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio da Silva e de 
Teresinha Jose do Bem.

O pretendente: MERCKSON CRISTIANO MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em Dracena - SP, no dia (18/06/1979), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Marques Filho e de Shirley Maria Simiano Marques. 
A pretendente: ANDREA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão supervisora administrativa 
fi nanceira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/01/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Manoel da Costa e de Ivanir Maria da Costa. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: MAICON ELIAS DE SOUZA MENDONÇA GOMES, estado civil solteiro, 
profi ssão montador de estrutura mecânica, nascido em Itabuna - BA (Registrado no Distrito de 
Ferradas), no dia (09/10/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Jobson Mendonça Gomes e de Ivani Elias de Souza. A pretendente: JULIANA DA SILVA 
PIRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(28/01/1985), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de José Antonio da Silva Pires 
e de Nadir Jorgina Monteiro da Silva. 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: BRUNO POLYCARPO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (05/05/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauro Polycarpo e de Mônica Aparecida da Silva Polycarpo. A preten-
dente: NATÁLIA RODRIGUES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Martins e de Márcia Rodrigues Martins.

O pretendente: LEONARDO GOMES DE AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia (28/10/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Gomes de Azevedo e de Elza Maria Gomes de 
Azevedo. A pretendente: ALINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Caxias - MA, no dia (30/09/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Regina Celia da Silva Galvão.

O pretendente: ROBERT TORTALA ESTEVAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
talúrgico, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (14/05/1996), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivelto Estevan da Silva e de Helena dos Santos 
Tortola. A pretendente: DANIELE RODRIGUES VILELA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/01/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Rodrigues Vilela e de Maria José da Silva.

O pretendente: LUAN SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no dia (07/03/1988) em São José dos Campos - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio Leão Rodrigues 
e de Teresa Cristina Silva Rodrigues. A pretendente: PATRICIA MELO NEVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (20/10/1986) 
em Brasília - DF, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Roberto Vidigal dos Santos e de Maria Inês Melo Neves.

O pretendente: GUILHERME DE ARRUDA PEREIRA PIMENTEL, de nacionalidade 
brasileira, administrador, solteiro, nascido no dia (07/05/1992) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otto Lehmann 
Pimentel e de Regina de Arruda Pereira Lehmann Pimentel. A pretendente: ISABELA 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, relações públicas, solteira, nascida no dia 
(09/06/1990) em São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elson Fernandes e de Marli Romanini.

O pretendente: JOÃO CARLOS GROSSKLAUSS CARLSTRÖN, de nacionalidade 
brasileira, gerente de marketing, solteiro, nascido no dia (27/03/1975) em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldimir Sigward 
Carlströn e de Ana Guilhermina Grossklauss Carlströn. A pretendente: TINAI ANDRADE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia (11/10/1986) em 
Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Luciano Guerra Lima e de Marina de Souza Andrade de Lima.

O pretendente: RENATO FRANCIS MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 15/08/1983, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Jesus Monteiro e de Dilia de Abreu Monteiro. 
A pretendente: CARINA MAZZILLI, estado civil solteira, profi ssão analista faturamento, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 08/08/1982, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Leopoldo Mazzilli e de Rosana Regina 
Bruno Mazzilli. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no cartório de resi-
dência do contraente.

O pretendente: JOÃO MARCOS GAMEIRO, estado civil solteiro, profi ssão gerente geral, 
nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 07/12/1989, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Gameiro e de Rosemeire Cristina Pinto Gameiro. A 
pretendente: ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 18/10/1992, residente e domiciliada em Arujá, 
SP, fi lha de Heleno José de Oliveira e de Vera Lucia Pereira de Oliveira. Obs.: Cópia do 
Edital de Proclamas para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: RAPHAEL CAMPOS GERALDI, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 28/04/1984, r 
esidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Geraldi e de 
Roseli de Campos Cruz Geraldi. A pretendente: IEZA DE FÁTIMA MENEZES LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão estagiária de direito, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 30/11/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edmilson Lopes e de Flávia Menezes dos Santos Lopes.

O pretendente: DIEGO LOBO PEDROSO, e stado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 01/07/1992, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Eneas Lobo Pedroso e de Simone 
Fante Pedroso. A pretendente: ANNY CAROLINE SILVA GARBETO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente operacional, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 25/06/1996, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto de Souza 
Garbeto e de Maria Cristina Rodrigues da Silva.

O convivente: DAGOBERTO BRUNO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 12/08/1961, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves e de Helenita Bruno 
Gonçalves. A convivente: CLARA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Santana do Cariri, CE, no dia 
21/06/1971, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Temoteo 
Batista de Oliveira e de Maria Rodrigues de Oliveira.

O artista brasileiro Edu-
ardo Kobra começou a 
pintar um mural dedi-

cado ao piloto Ayrton Senna 
(1960-1994) no autódromo 
italiano de Ímola, palco da 
tragédia que tirou a vida do 
tricampeão de Fórmula 1. Com 
21 metros de comprimento e 
sete de altura, o painel fi cará na 
fachada do Museo Checco Cos-
ta, a poucos metros da antiga 
curva Tamburello, onde Senna 
bateu sua Williams no Grande 
Prêmio de San Marino, em 1º 
de maio de 1994. 

Antes de iniciar a pintura, 
Kobra participou do “RestArt 
Urban Festival”, evento de 
regeneração urbana dedicada à 
arte de rua e à cultura urbana, 
realizado no último fi nal de 
semana no autódromo. O en-
cerramento da edição de 2019 
do festival marcou o início dos 
trabalhos do brasileiro, que 
deve levar seis dias para con-
cluir o painel. 

A obra será inspirada nos 
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Kobra começa a pintar 
mural de Senna em Ímola

A obra será inspirada nos momentos em que Senna fazia reverências aos 
céus para agradecer por vitórias

Artista brasileiro deve levar seis dias para concluir painel. 

momentos em que Senna 
fazia reverências aos céus 
para agradecer por vitórias. 
O trabalho é voluntário, mas 
Kobra obteve a permissão do 
Instituto Ayrton Senna. Kobra 

fi cou famoso por seus murais 
coloridos que animam paisa-
gens urbanas pelo mundo e 
por seu ativismo em questões 
sociais e sobre mudanças cli-
máticas (ANSA).
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