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Não é preciso nem ensinar como 
manusear toda essa diversida-
de de aparelhos disponíveis 

no mercado, mas será que elas estão 
seguras nesse ambiente tão imenso, 
desconhecido e cheio de informações?

Pensando na segurança dos pequenos, 
a coordenadora do Ensino Fundamen-
tal Anos Iniciais do Colégio Marista 
Champagnat, de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, preparou 
algumas dicas sobre como as crianças 
podem usar a internet de maneira 
segura. São medidas simples que vão 
trazer mais tranquilidade na hora da 
navegação virtual.
 1. Utilize ferramentas para blo-

quear conteúdos impróprios 
- Muitos aparelhos já contam com 
essa ferramenta, basta ativá-la. Mas 
há outros recursos como o Family 
Link, aplicativo que permite aos 
pais supervisionarem seus filhos 
por meio de uma conta do Google.

 2. Use o sistema de busca segu-
ra do aparelho - Os aparelhos 
costumam vir com esse recurso, 
que limita o tipo de conteúdo 
que será exibido nos resultados 
de pesquisa e impede que sejam 
abertas as páginas que o usuário 
definiu como indesejadas.

 3. Coloque limite no acesso a 
aplicativos e jogos - Criar um 
perfil específico para a criança 
é uma medida bem importante 
presente em computadores e 
funciona da mesma forma como 

Ferramentas para bloquear 
conteúdos indesejados e diálogo aberto 

são medidas fundamentais.

Começaram ontem (10) 
nos Correios as inscrições 
para o ‘Concurso Internacio-
nal de Redação de Cartas’. 
A competição tem como 
objetivo estimular jovens 
e crianças a expressar sua 
criatividade e a melhorar 
seus conhecimentos linguís-
ticos por meio da redação. 
A iniciativa, desenvolvida 
em parceria com escolas e 
estudantes de todo o país, 
recebeu mais de 6 mil ins-
crições no ano passado.

Neste ano, o tema da 
redação é “Escreva uma 
mensagem para um adulto 
sobre o mundo em que vi-
vemos” e podem participar 
alunos de até 15 anos das 
redes públicas e privadas. A 
redação deve ser escrita de 
próprio punho, com caneta 
esferográfica preta ou azul. 
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 20 de março.

Segundo os Correios, o 
primeiro colocado de cada 
estado, e sua respectiva 
escola, receberão prêmios 
em dinheiro e participarão 
da fase nacional. Na segun-
da fase, serão premiados os 
três melhores colocados. 
Além de troféu, os vence-
dores receberão certificado 
e prêmios de até R$ 10 mil. 
O primeiro lugar nacional 
representará o Brasil na 
etapa internacional.

A competição é promovi-
da anualmente pela União 
Postal Universal, sediada 
em Berna, na Suíça, com o 
objetivo de melhorar a alfa-
betização por meio da arte. O 
regulamento e o formulário 
de inscrição estão dispo-
níveis no site (http://www.
correios.com.br/sobre-os-
-correios/educacao-e-cultu-
ra/concurso-internacional-
-de-redacao-de-cartas).

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: FILIPE MARTInS MACIEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/1987, 
técnico de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Claudio Damazio Maciel e de Maria Martins de Sousa Maciel; A 
pretendente: MAyAnnA MARA BATISTA BARROSO OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 25/04/1991, analista de crédito, natural de Castelo do Piauí - PI, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Pinto Barroso de Oliveira e 
de Aldêlina Visgueira Batista.

O pretendente: REInALDO MARCIAnO DOS REIS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/10/1983, lavador de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Paulino dos Reis e de Maria Gorete da 
Silva; A pretendente: TATIAnE MARIA DA COSTA AnDRADE, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 01/09/1992, vendedora, natural de Cachoeirinha - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcilio Antonio de Andrade e de 
Maria Irenilda da Costa Andrade.

O pretendente: RAFAEL SAnTOS ALVAREnGA DA ROChA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/07/1991, analista de comercial, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Pedro Alvarenga da Rocha e 
de Eliete Madalena dos Santos Rocha; A pretendente: GRAzIELA DA SILVA SIMAS, 
brasileira, solteira, nascida aos 09/01/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marival dos Santos Simas e 
de Ana Paula da Silva.

O pretendente: ROBERTO FERnAnDES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/07/1976, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Fernandes dos Santos e 
de Sonia Maria de Amorim Santos; A pretendente: CAuAnE MARIA DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1986, recepcionista, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Heleno da 
Silva e de Joselina Maria da Silva.

O pretendente: ISMAEL OLIVEIRA MARTInS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 17/08/1992, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Almir Martins da Silva e de Sidnei-
de Oliveira da Silva; A pretendente: DIAnE KELLy GOMES FEITOzA, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/04/1991, professora, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Clério Feitoza e de Creuza 
Firmina Gomes Feitoza.

O pretendente: hELISSOn DOuGLAS RODRIGuES FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/10/1998, auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gilvan do Carmo Ferreira e de 
Iriscleide Rodrigues dos Santos; A pretendente: SELLEnA ALVES CERquEIRA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 29/04/2003, estudante, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rafael Teixeira de Cerqueira e de 
Vilma Alves Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOAquIM JOSé DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/07/1955, 
jardineiro, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Maria Florzina da Conceição; A pretendente: MARInALVA DA COnCEIçãO 
SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 13/03/1975, do lar, natural de Muritiba - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Bispo Alves dos 
Santos e de Percilia da Conceição.

O pretendente: ALLySOn DA SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Celio Nogueira de Lima 
e de Lucia da Silva; A pretendente: KAMILA FERREIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/09/1999, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Marcolina da Silva 
e de Magda Maria Ferreira.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

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: ThIAGO FERREIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão cravador, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (05/08/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Genes Honório Dias e de Rejane Ferreira. A pretendente: GRAzIELA 
LARA, estado civil solteira, profissão auxiliar de acabamento, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (18/08/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de JOEL 
LARA e de ISABEL AIRES DE ALENCAR.

O pretendente: DEVAnIO DAMIãO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
pizzaiolo, nascido em Betânia, PE, no dia (18/08/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião José da Silva e de Rizomar Mourato 
da Cruz Silva. A pretendente: LETÍCIA LIMA MEnÊzES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (20/09/2001), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcos de Menêzes e de 
Luiza Ineide de Lima Menêzes.

O pretendente: ERICKSOn hEnRIquE MORAIS SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão auditor de estoque, nascido em Maceió, AL, no dia (25/08/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique da Silva e de Maria 
Valdinêz de Morais. A pretendente: EnI ROChA SILVA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (08/02/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Raimundo da 
Silva e de Liliana Rocha da Silva.

O pretendente: EVERTOn MOnTEnEGRO DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão professor de música, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 
(05/03/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias 
Manuel da Silva e de Iraci Montenegro da Silva. A pretendente: BEATRIz CIBELE 
COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (12/02/1995), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Luis Benedito de Oliveira e de 
Andrea Costa Leão de Oliveira.

O pretendente: LuIz hEnRIquE PAIXãO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Caieiras, SP, no dia (03/05/2001), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter de Oliveira e de Nanci da Paixão Moraes. 
A pretendente: PAuLA JAquELInE CAMARGO, estado civil viúva, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Moóca, SP, no dia (09/04/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosana dos Santos.

O pretendente: IAGO DOS SAnTOS BELInO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/01/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio Belino e de Domingas dos Santos. A 
pretendente: LILIAn OLIVEIRA POnCIAnO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Recife, PE, no dia (13/06/1989), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David Ponciano da Silva e de Dulcilene 
Severina de Oliveira.

O pretendente: RhAnIEL hERMAnO BARBOSA, estado civil divorciado, profissão ana-
lista de processos, nascido em Jundiaí, SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marisvaldo Hermano Barbosa e de Ivanete Pereira 
Barbosa. A pretendente: LETICIA FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão es-
tagiária, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (11/02/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio Francisco Santos da Silva e de Luciene 
Etelvino de Farias da Silva.

O pretendente: AnTOnIO JORGE PEDIAnI, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em Adamantina, SP, no dia (18/01/1966), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rynaldo Daniel Pediani e de Serafina dos 
Santos Pediani. A pretendente: LuCInEIDE FIDELES DE SOuzA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Seabra, BA, no dia (13/07/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Alves de Souza e de 
Lupercina Fideles de Souza.

O pretendente: RODRIGO REIS SAnTOS FREIRE, estado civil solteiro, profissão 
analista financeiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/02/1984), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Elzo Freire e de Valdite Reis 
Santos. A pretendente: PRISCILA DIAS BERGAMO, estado civil solteira, profissão 
analista financeira, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/07/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Bergamo e de Elizabetti 
Dias de Jesus.

O pretendente: AGOSTInhO FRAnCISCO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão ajudante geral, nascido em Santa Maria do Suaçuí, MG, no dia (24/10/1955), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecilio Francisco de Oliveira 
e de Secundina Maria de Souza. A pretendente: SILVAnA GOMES DE LIMA SILVA, 
estado civil viúva, profissão empregada doméstica, nascida em Serra Talhada, PE, no dia 
(17/02/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Roseno 
de Lima e de Antonia Gomes da Silva.

O pretendente: GILDEMAR CAVALCAnTE DOS SAnTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/02/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel José dos Santos e de Iraci Cavalcante 
dos Santos. A pretendente: ROSInEIDE DOS SAnTOS PInhEIRO, estado civil solteira, 
profissão cuidadora de idosos, nascida em Poções, BA, no dia (18/05/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pinheiro e de Maria Leide dos 
Santos Pinheiro.
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: FELIPE BuEnO SAnTOS, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 04/12/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Joaquim dos Santos e de Rosana Bueno. A 
pretendente: DAnIELLI VERDu ChAMuSCA, estado civil solteira, profissão secretária, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (05/09/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto Coura Chamusca e de Silvana 
Garrucho Verdu Chamusca.

O pretendente: DAnILO MOREnO DE SOuzA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 21/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emmanoel Sergio de Souza e de Julieta 
Moreno de Souza. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SAnTOS ALMEIDA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(02/07/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Antonio de Almeida e de Jomilda Santos Almeida.

O pretendente: BRunO JORGE LISBOA LuCIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/09/1999, padeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdecir Ferreira Lucio e de Tatiane de Lucena Lisboa Lucio; A 
pretendente: ISABELLA nATALy BARBOSA AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 
05/12/2001, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Paulo Augusto de Amorim e de Marileide Alves Barbosa.

O pretendente: JhOnES DE SOuzA RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/01/1995, 
técnico em tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Ribeiro Ramos e de Maria José de Souza 
Ramos; A pretendente: JéSSICA ALVES DE FREITAS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1995, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Jesus Silva e de Irene Alves de Freitas Silva.

O pretendente: ISAAC FRAnCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/11/1978, eletricista, natural de Guarujá - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Arquimedes Francisco de Oliveira e de Maria Eunice Dantas de Oliveira; 
A pretendente: IVAnI nASCIMEnTO SOARES, brasileira, solteira, nascida aos 03/01/1980, 
analista de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Soares Filho e de Maria do Rosario do Nascimento Soares.

O pretendente: GABRIEL FOnSECA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/03/1999, auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cristiano Araujo da Silva e de Marilu Fonseca 
Francisco da Silva; A pretendente: LILIAnE DE JESuS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 18/05/1998, do lar, natural de Mutuípe - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos de Jesus e de Maria Juraci de Jesus Santos.

O pretendente: JOãO CLÁuDIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/06/1991, engenheiro civil, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jônatas Gomes da Silva e de Cledelmira Pereira da Silva; A 
pretendente: AnA CAMILA LOuREnçO OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/05/1993, enfermeira, natural de Batalha - PI, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Newton Gomes de Oliveira e de Maria Zoraide Lourenço Oliveira.

O pretendente: ROGERIO DE ALMEIDA MAChADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/02/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria Jose de Almeida Machado; A pretendente: ADRIAnA 
COnCEIçãO SOuzA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1986, esteticista, 
natural de Camamu - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Raimundo dos Santos e de Elza Conceição Souza Santos.

O pretendente: ALEXAnDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/04/1975, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Artur Alves de Oliveira e de Irene de Oliveira Santos; A pretendente: 
ELLEn RODRIGuES GOES, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1987, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de José Carlos Goes e de Zuleide Rodrigues da Silva.

O pretendente: VITOR nEVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/05/1995, 
promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fernando Rosendo da Silva e de Marlidia de Almeida Neves; 
A pretendente: yASMIM KELLy SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/12/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Izaildo Santos Silva e de Leodite Raimundo da Silva.

O pretendente: VInICIuS DA SILVA LACERDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/11/1997, auxiliar de taxi, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Renildo Santos Lacerda e de Cilene Leite da Silva; A 
pretendente: JOAnA MOuRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/11/1996, 
atendente, natural de Vertentes - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Ronilson Severino de Moura e de Janete Moura da Silva.

O pretendente: GIORGIO GIuLIAnO CREMOnESI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/09/1995, técnico de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Luciano Cremonesi e de Vera Lucia Cremonesi; A pretenden-
te: GABRIELA APARECIDA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 05/12/1994, 
instrutora de natação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Donizetti de Almeida e de Maria Aparecida Cardoso de Almeida.

O pretendente: MAuRICIO CuRy CARDOSO, estado civil solteiro, profissão projetista 
de estruturas metálicas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1987, residente e 
domiciliado em Atibaia - SP, filho de Jaime Cardoso Júnior e de Leila Cury Cardoso. 
A pretendente: CAROLInA CORREIA RODRIGuES, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/11/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio Rodrigues e de Elizete Correia 
de Lima Rodrigues. Obs.: Edital recebido do Cartório de Atibaia - SP.

O pretendente: SIDnEI CAVALCAnTE BIzERRA, estado civil solteiro, profissão 
analista de vendas, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 07/08/1985, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amerinda Seixas Ferro. 
A pretendente: nAyhARA COLELLA BALBInO, estado civil solteira, profissão 
industriaria, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (30/05/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Almir Colella Balbino e de 
Roseli Colella Balbino.

O pretendente: OCTÁVIO hEnRIquE BARIOTTO SILVA, estado civil solteiro, 
profissão consultoria e treinamento, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
08/08/1993, residente e domiciliado na Liberdade, São Paulo - SP, filho de Camila 
Bariotto Silva. A pretendente: ERIKA DE LIMA CALAF, estado civil solteira, pro-
fissão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(03/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leonel 
Calaf e de Maria Nilcimar de Lima Calaf.

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

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
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Dicas para crianças usarem a 
internet de maneira segura

Hoje em dia, parece que as crianças já nascem com certas habilidades tecnológicas, não é mesmo?

precise mexer no aparelho é algo 
importante para que o pequeno 
não informe ingenuamente sua 
senha a terceiros.

 6. Só instale programas confiá-
veis - Instale aplicativos e progra-
mas de fontes confiáveis, como a 
Google Play e a App Store, por 
exemplo, evitando assim a invasão 
de vírus e espiões indesejados.

 7. Monitore a criança - Mantenha-
-se sempre por perto do seu 
filho também no mundo virtual, 
assim como você faz na vida real. 
Adicione-o como seu contato 
nas redes sociais e se você ainda 
não estiver naquelas em que ele 
está, crie um perfil. Dessa forma, 
poderá observar o que ele está 
postando na internet, as pessoas 
com quem está conversando e 
também aquelas que estão se-
guindo o seu filho.

 8. Mantenha diálogo aberto com 
a criança - Manter um diálogo 
aberto e explicar sobre os riscos 
aos quais a criança está exposta 
se não souber como navegar pelo 
mundo virtual é algo imprescin-
dível. Fale sobre pessoas mal-
-intencionadas, da importância 
de não revelar dados pessoais, 
não enviar fotos íntimas, de evi-
tar adicionar pessoas estranhas, 
entre outras recomendações.

Fonte e mais informações: (www.
colegiosmaristas.com.br).
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nos dispositivos móveis. Além 
de limitar o que será acessado, é 
possível estabelecer um horário 
para que a máquina desligue, a 
fim de controlar o tempo que a 
criança permanece online.

 4. Instale um bom antivírus 
no aparelho - Se proteger de 
hackers e programas maliciosos 
é fundamental para uma navega-
ção segura. Por isso, ter um bom 
antivírus atualizado no aparelho 
evita muita dor de cabeça.

 5. Renove as senhas dos apare-
lhos frequentemente - Trocar 
as senhas de tempos em tempos 
é uma medida importante para 
evitar possíveis invasões. Não 
informar a senha à criança e 
fazer o login sempre que ela 

Correios abrem 
inscrição para concurso 
internacional de cartas
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