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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

De suma importância 

é a delimitação da 

responsabilidade dos 

cotistas.

A Lei da Liberdade Eco-
nômica, na esteira do 
fortalecimento da auto-

nomia patrimonial, introduziu 
os fundos de investimento, 
que eram disciplinados até 
então somente pela instrução 
normativa n.º 555 da Comissão 
de Valores Mobiliários, exceto 
os fundos de investimentos 
imobiliários que já possuíam 
lei própria, para dentro do 
Código Civil. 

Dentre as novidades trazidas 
pela lei, evidenciaremos a: (i) 
natureza jurídica atribuída 
aos fundos; (ii) delimitação da 
responsabilidade dos players 
do mercado; (iii) segurança ju-
rídica promovida; (iv) redução 
de desembolso fi nanceiro, e os 
impactos positivos causados na 
indústria de fundos. Ao incluir 
os fundos de investimento 
no Código Civil, o legislador 
optou por defi nir que se trata 
de “condomínios de natureza 
especial”, desmitificando a 
aplicação ou defi nição dos fun-
dos como natureza do regime 
geral de condomínio civil. 

Com isto, esse novo marco 
tende a mitigar o desalinho 
jurisprudencial, como acon-
tece atualmente, suavizando 
desta maneira a divergência 
nas decisões tomadas pelos 
juízes e tribunais. De suma 
importância é a delimitação da 
responsabilidade dos cotistas, 
gerando ainda mais segurança 
jurídica, na medida em que a 
responsabilidade de cada in-
vestidor fi ca restrita ao valor 
de suas quotas, caso assim 
esteja previsto no regimento 
do próprio fundo. Com isso, 
os investidores não serão mais 
obrigados a aportar capital 
adicional se eventualmente 
o patrimônio do fundo fi car 
negativo. 

Trata-se, por certo, de ponto 
fundamental para tomada de 
decisão de investidores. Ainda 
nessa linha, a responsabilidade 
dos prestadores de serviços 
(gestores e administradores 
do fundo) fi ca “a partir de ago-
ra” segregada, caso também 
esteja previsto no regimento, 
bastando apenas os fundos se 
adaptarem ao novo modelo 
benéfi co proposto. 

Essa segregação faz com 
que os gestores e administra-
dores respondam perante o 
condomínio especial e seus 

cotistas, e entre si, sem solida-
riedade, coibindo o excesso de 
responsabilidade atribuída na 
regulamentação vigente antes 
da nova lei. Assim, verifi ca-se 
uma notória diminuição de 
risco jurídico ao se optar por 
investimento em fundo, visto 
que não há mais a potencial 
chamada de capital perante 
cotistas em casos de patri-
mônio líquido negativo, bem 
como pela fragmentação de 
responsabilidades entre os 
prestadores de serviços.

Some-se a isso que a lei redu-
ziu os custos de constituição e 
manutenção dos fundos, atra-
vés da inovação dos registros 
de regulamentos diretamente a 
CVM, registro este que passa a 
suprir a exigência de publicida-
de e oponibilidade a terceiros, 
dispensando-se a obrigatorie-
dade de registro em cartórios 
de títulos e documentos. 

Também, há a possibilidade 
de geração de novos produtos 
e estrutura de fundos, sendo 
sufi ciente apenas constar nos 
regulamentos dos fundos de 
investimento a diferenciação 
entre classes de quotas com 
direitos e obrigações distintos, 
inclusive, podendo-se segregar 
o patrimônio do próprio con-
domínio.

Desta forma, é patente a 
transformação positiva em 
relação às normas anteriores 
empregadas para a indústria de 
fundos de investimento, impul-
sionando uma oportunidade de 
fomento de capitalização dos 
fundos no Brasil, bem como 
a equiparação às jurisdições 
mais desenvolvidas em relação 
ao mercado de capitais como 
um todo.

Portanto, a indústria de 
fundos de investimento deverá 
assumir um protagonismo ain-
da maior no desenvolvimento 
social nacional neste ciclo de 
retomada da economia, inclu-
sive pela alta taxa de cresci-
mento do mercado de fundos 
e de investidores, vista no ano 
de 2019. Basta os fundos se 
adequarem à nova realidade!

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua na área do Contencioso Cível 
(fabiano.rodrigues@ffl  aw.com.br).

A nova regulamentação dos 
fundos de investimentos

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Fabiano Oliveira Rodrigues (**)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: JULIO CESAR DOS SANTOS ALVES, nascido nesta Capital, Jaba-
quara - SP, no dia 17/03/1997, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Tadeu Alves e de Iraides 
Maria dos Santos Alves. A pretendente: MARJURY NUNES DA SILVA ALVES, nascida 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 31/03/1995, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidney Marcos Alves 
e de Itala Cristina Nunes da Silva Alves.

O pretendente: PYUNG GANG LEE, nascido em Won-Ju, República da Coreia, no dia 
14/06/1990, estado civil solteiro, profi ssão pastor, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Kum Sik Lee e de In Sook Kim. A pretendente: JULIANE 
DE OLIVEIRA MARQUES VIEIRA, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 
12/07/1990, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Norberto Marques Vieira e de Alesia de Oliveira 
Marques Vieira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

 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: ERIC ABRAHÃO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marlene Silva Araujo. A pretendente: JAQUELINE 
ANDREATTA DIAS, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Xanxerê, SC, no dia (05/11/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Leopoldo Funquetto Dias e de Marlene Andreatta Dias.

O pretendente: FLÁVIO DALERA DE CARLI, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido em Rio Grande da Serra, SP, no dia (07/05/1971), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ectore Antonio Pissi de Carli e de Beatriz 
Leticia Dalera. A pretendente: ELIZANE HENRIQUE DE MECENA, de nacionalidade 
brasileira, consultora educacional, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 
(17/11/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Henrique 
de Mecena e de Severina Maria Mecena.

O pretendente: DIEGO RAMOS DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, coorde-
nador técnico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Afonso Bitarães da Cunha e de Geralda 
Auxiliadora de Ramos Cunha. A pretendente: ELUCIELI DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, assistente de RTV, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Marcelo 
do Nascimento e de Ivanize Maria do Nascimento.

A pretendente: ALINE PRESOTTO E SILVA, de nacionalidade brasileira, analista 
de TI, solteira, nascida em Jundiai, SP, no dia (24/06/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Carlos Alexandre Silva e de Luciana Presotto Silva. A 
pretendente: VANESSA D'AGUIAR, de nacionalidade brasileira, analista de TI, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sueli D'Aguiar.

O pretendente: ESDRAS RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
oficial de manutenção, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1976), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Iran Batista dos Santos e de Agda 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: FABIANA CELINA DANTAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em Coronel Fabriciano, MG, 
no dia (01/07/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marlice de 
Fatima Alves da Silva.

O pretendente: RODRIGO GALENTE, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Antonio Gonçalves Galente e de 
Elisabete Sujdik Galente. A pretendente: RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia (31/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manassés 
Gottschlisch de Oliveira e de Tania Cristina Correia Pereira de Oliveira.

O pretendente: CAIO FERNANDO GUILHERME LEAL ROQUE, de nacionalida-
de brasileira, fisioterapeuta, solteiro, nascido em Águas de Lindóia, SP, no dia 
(29/09/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Odair Roque e de 
Luciana Guilherme Leal. A pretendente: SILVIA DE PAULA E SILVA, de naciona-
lidade brasileira, pedagoga, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia (02/02/1966), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio de Paula e Silva e de 
Wanda de Araujo de Paula.

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: LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 20/06/1995, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alaides Cruz de Souza e de 
Celma Maria de Sousa. A pretendente: MIRLLA THAMIRY DE ANDRADE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Alexandria, RN (registrada em 
Tenente Ananias, RN), no dia 11/02/1998, residente e domiciliada neste subdistri-
to, São Paulo, SP, filha de Antonio Gerlandio Alves de Sousa e de Maria de Jesus 
Carlos de Andrade Sousa.

O pretendente: VICTOR VINICIUS CALIXTO RODRIGUES, estado civil solteiro, pro-
fissão pesquisador, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 29/05/1991, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Marcos Rodrigues e 
de Valdenice Ana Calixto Rodrigues. A pretendente: JULIANA MACIEL FERREIRA, 
estado civil divorciada, profissão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
no dia 25/07/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Janio da Silva Ferreira e de Silmara Maciel Ferreira.

O pretendente: ANDREWS DA SILVA PRADO, estado civil solteiro, profissão técnico 
manutenção, nascido em Guarulhos, SP (1º Subdistrito), no dia 29/05/1987, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Benedito de 
Castro Prado e de Sueli Maria da Silva Prado. A pretendente: ALINE NASCIMBENE 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar fiscal, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, no dia 12/12/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Claudio Luiz Santos Silva e de Neusa Nascimbene Silva.

O pretendente: GLEDSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia 21/07/1972, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes da Silva e de 
Neuza Ferreira da Silva. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS MARIA, estado 
civil solteira, profissão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no 
dia 20/03/ 1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Carlos Roberto Maria e de Aparecida Benedita dos Santos Maria.

O pretendente: MAYCOW FURLANI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido nesta Capital, Barra Funda, SP, no dia 15/01/1994, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Aparecido Domingues 
de Oliveira e de Marcia Aparecida Furlani de Oliveira. A pretendente: CAMILA 
RODRIGUES ALMEIDA, estado civi l solteira, profissão professora, nascida nesta 
Capital, Casa Verde, SP, no dia 15/03/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Almeida e de Carmen Lucia Rodrigues Almeida.

O pretendente: VINICIUS EPAMINONDAS SILVESTRE CAVALCANTI, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 21/07/1982, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Josias Cavalcanti 
e de Rosemary Silvestre Cavalcanti. A pretendente: VALQUIRIA MARY SILVA, 
estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Presidente Prudente, SP, 
no dia 15/06/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria das Graças Silva.

O pretendente: ARTUR CARNEIRO CAMARGO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 19/02/1991, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Julio Carneiro Camargo e 
de Neide Aparecida Santana Camargo. A pretendente: JAQUELINE CRISTIANO, 
estado civil divorciada, profissão engenheira mecânico, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 30/08/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Silvia Donisete Cristiano.

O pretendente: RAFAEL BUZZETTI VERNAGLIA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 08/06/1989, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Antonio Vernaglia e de 
Marcia Regina Buzzetti. A pretendente: PÂMELA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, 
estado civil s olteira, profissão manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, 
no dia 16/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de David Ribeiro e de Gloria Maria da Silva Ribeiro.

O pretendente: JOHN LENON REIS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em Uberlândia, MG, no dia 28/04/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Júnio dos Reis e de Eunice dos 
Santos. A pretendente: SULLIANDRA CRISTINA DOS SANTOS BELMIRO, estado 
civil solteira, profissão telemarketing, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 
10/07/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rodinei 
da Silva Belmiro e de Elaine Cristina Correa dos Santos Belmiro.

O pretendente: RODRIGO MONTEIRO MARQUES, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/02/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro 
Marques e de Maria Aparecida Borges Monteiro. A pretendente: JOSEANE FIGUEI-
REDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 09/05/1989, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Josias Leite dos Santos e de Elisa Regina 
de Figueiredo.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
analista de atendimento, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 08/02/1994, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jerson Cardoso 
de Jesus e de Marta Moreira dos Santos. A pretendente: CAMILA STEPHANIE 
DIAS CHAVES, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em São José 
dos Campos, SP (1° subdistrito), no dia 12/04/1996, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Camilo de Lelis Dias Chaves e de Andrelina de 
Oliveira Dias Chaves.

O pretendente: NILSON BENEDITO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
securitário, nascido em Cambui, MG, no dia 15/05/1959, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Silva Oliveira e de Lavinia Paraizo 
Oliveira. A pretendente: ELAINE CRISTINA NUNES, estado civil solteira, profissão 
contadora, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 05/ 01 / 1 966, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Corrêa Nunes e 
de Catarina Leandro Nunes.

O pretendente: PATRICK PIERRE DELFOSSE, de nacionalidade brasileira, en-
genheiro, divorciado, nascido em Paris, França, no dia (08/06/1958), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de André Roberto Delfosse e de Gisele Berthe 
Apolline Bagarry. A pretendente: PATRICIA ANDREA NOTARI, de nacionalidade 
brasileira, decoradora, divorciada, nascida em Sorocaba, SP, no dia (28/02/1970), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Afonso Notari Neto e de Maria 
Irene Lemos Notari.

O pretendente: THIAGO APARECIDO BRAGA DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, segurança, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Pinheiro de Almeida 
e de Maria José Braga de Almeida. A pretendente: PAULA RENATA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, divorciada, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (22/06/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio da Silva e de Zilda Aparecida Nahrlich da Silva.

A pretendente: JÚLIA HELENA MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em Recife, PE, no dia (06/12/1993), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Candido da Silva Filho e de Edivane 
José de Moura. A pretendente: THAYS STEFFANY NASCIMENTO MONTEIRO, 
de nacionalidade brasileira, designer gráfica, solteira, nascida em Recife, PE, no 
dia (21/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vladimir Leite 
Monteiro e de Maria de Fatima Nascimento Monteiro.

O pretendente: JEFFERSON LUIZ DE SOUZA OLIVA, de nacionalidade brasi-
leira, funcionário público federal, viúvo, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(20/02/1956), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gladstone Oliva 
e de Nydia de Souza Oliva. A pretendente: SANDRA MARIA MARTINS ABIB, de 
nacionalidade brasileira, empresária agricola, divorciada, nascida em Itápolis, SP, 
no dia (06/10/1950), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Camargo Abib e de Maria Martins.

O pretendente: PAULO ROBERTO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcio Araujo e de Rosiane da Silva Santos. A pretendente: 
GHIUWIA GABRIELA DOS SANTOS BITTENCOURT, de nacionalidade brasileira, 
tatuadora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Bittencourt e de Jacqueline dos 
Santos Bittencourt.

O convivente: SANDRO FERNANDES CHAIM, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1977), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Fernando Pires Chaim e de Marinês Fernandes Pires 
Chaim. O convivente: FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresário, nascido em Campo Grande, MS, no dia (02/02/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ênio Edson de Almeida e de 
Aparecida Lourenço Rodrigues. Obs.; Conversão de união estável em casamento

O convivente: LUCIANO TAIOLI TUCUNDUVA, de nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, músico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1989) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cyro Tucunduva Junior e de Marcia Taioli Tu-
cunduva. A convivente: ARIELA ANUNCIAÇÃO BELLO, de nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, psicanalista, nascida em Alagoinhas, BA, no dia (26/06/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Anibal Gomes Bello Junior e de 
Telma Anunciação Bello. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: CLEUMILSON DONIZETE DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão maitre, nascido Terra Rica, PR, no dia 25/09/1964, residente e domicilia-
do neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Rodrigues dos Santos e de 
Carmem Manzano dos Santos. A pretendente: CHRISTIANE DAMIGO, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 07/11/1970, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Damigo e 
de Terêsa Montesi Montesi Damigo.

O pretendente: LUIZ FERNANDO ESPADA DIAS, estado civil solteiro, profissão 
analista de serviços, nascido nesta Capital, SP, no dia 21/06/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Moises Espada Irahola 
e de Edinalva Dias Cortes Espada. A pretendente: NATALIA RODRIGUES RUANO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 29/05/1998, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Claudio Manoel Ruano 
e de Luci Rodrigues Ruano.

O pretendente: WIVALDO WILSON FERREIRA BORGES, estado civil solteiro, 
profissão taxista, nascido em Conselheiro Pena, MG, no dia 22/06/1955, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ilson Ferreira Borges e de 
Eurides Rosda de Souza. A pretendente: ANGELITA RODRIGUES XAVIER, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Ibotirama, BA, no d ia 25/04/1963, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joana Rodrigues Xavier.

O pretendente: DAVID DA SILVA NOBREGA, estado civil divorciado, profissão pro-
fessor, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia 20/04/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Domiciano Satiro da Nobrega e de Maria 
Lourdes da Silva Nobrega. A pretendente: LETHYCIA BUENO, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 11/05/1998, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mirian Bueno.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ERIC ALEXANDRE MUNHOZ, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 03/10/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivonete Aparecida Munhoz. A 
pretendente: KELI CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Alves de Oliveira Junior e 
de Mauricéia Matias Martins de Oliveira.

O governo da Itália aprovou a 
declaração de estado de emer-
gência em Veneza e nas áreas do 
Vêneto atingidas por tempesta-
des e inundações nos últimos 
dias. A decisão foi tomada em 
uma reunião do Conselho dos 
Ministros em Roma, presidida 
pelo premier Giuseppe Conte. 

Além disso, o governo apro-
vou a destinação de 20 milhões 
de euros para Veneza, que 
enfrenta sua maior inundação 
desde novembro de 1966. Na 
Itália, a declaração de emergên-
cia é prerrogativa do governo 
nacional e tem como objetivo 
garantir intervenções imediatas 
em benefício dos territórios 
envolvidos, sob coordenação 
do Departamento de Proteção 
Civil.

A
N

SAItália declara estado de 
emergência em Veneza

Inundação histórica em Veneza jogou barcos para as ruas. 

“Deliberado pelo Conselho 
dos Ministros o estado de 
emergência para Veneza. Des-
tinados 20 milhões de euros, 
os primeiros recursos para 
intervenções mais urgentes. 
Estamos trabalhando em um 
plano para indenizar cidadãos 
e comerciantes”, disse Conte 
no Twitter.

A região do Vêneto, cuja 
capital é Veneza, ainda está 
em alerta vermelho devido 
ao mau tempo previsto para 
os próximos dias. Segundo o 
Centro de Previsões de Marés 
da Prefeitura, o nível da água 
pode subir até 145 centímetros, 
o que já seria sufi ciente para 
alagar boa parte do centro 
histórico (ANSA).
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