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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

VINICIUS CERRATTO GIRIBOLLA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.202V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (02/08/1994), residente e domici-
liado Rua Frei Muniz, 27, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Gi-
ribolla e de Patricia Cerratto Giribolla. DANIELI SILVA LEME, estado civil solteira, profissão 
corretora imobiliaria, nascida neste Distrito (CN:LV.A/126.FLS.191V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente e domi-
ciliada Rua Estevão Dias Vergara, 1148, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandre Leme e de Maria Aparecida da Silva Leme.

AISLAN SANTOS DE CAMARGO, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, nas-
cido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos 
e setenta e nove (29/11/1979), residente e domiciliado Rua Jucuruçu, 403, casa 01, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Ataide de Camargo 
e de Doralice Santos de Camargo. SIMONY MARIA DE FRANÇA MOTA, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida no Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV-A 
051,FLS.231V-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil nove-
centos e oitenta e três (17/10/1983), residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 403, casa 
01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo da Costa Mota 
e de Maria de Lourdes de França.

CARLOS EDUARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão supervisor de vendas, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/175.FLS.129V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e 
nove (28/11/1979), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco 02, apartamen-
to 45, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amiltom Pereira da Silva e de Antonia Aldenir 
Pereira da Silva. SILMARA FERNANDES BATISTA, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em Monte Aprazível, neste Estado (CN:LV.A/036.FLS.263-MONTE APRAZÍ-
VEL/SP), Monte Aprazível, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(05/12/1981), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco 02, apartamento 45, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Batista e de Nair Fernandes Batista.

BRUNO MARQUES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.053-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e dois (29/06/1992), residente 
e domiciliado Rua Baixada Santista, 415, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Wagner Pereira e de Simone Marques Ribeiro Pereira. VIVIANE DO NASCIMENTO 
BIANCHI, estado civil solteira, profissão química, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.087-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
novembro de mil novecentos e noventa (09/11/1990), residente e domiciliada Rua Bai-
xada Santista, 415, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque Bianchi e de 
Carmosa Ferreira do Nascimento Bianchi.

CLAUDINEI DE CAMPOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (04/11/1965), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 2098, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedicto Vaz de 
Campos e de Maria Benedicta de Campos. FRANCISCA FREIRE DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão diarista, nascida em Umari, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.
FLS.186 UMARI/CE), Umari, CE no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro (18/07/1974), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 2098, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Freire dos 
Santos e de Geralda Carminda Pereira dos Santos.

CARLOS ALBERTO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e sessenta e quatro (11/11/1964), residente e domiciliado Rua 
Uapuca, 58, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Ferreira e de Nilzete Mascarenhas Ferreira. SILVIA DE PAULA, estado civil 
divorciada, profissão coordenadora, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e dois (05/04/1972), 
residente e domiciliada Rua Uapuca, 58, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ovidio de Paula e de Marta Vieira de Paula.

DANIEL DE JESUS RAMOS, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em Dia-
dema, neste Estado (CN:LV-A-012,FLS.070V-SANTA EFIGÊNIA/SP), Diadema, SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (18/08/1988), residente e domi-
ciliado Rua Porto Amazonas, 635, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Natalino Pereira Ramos e de Suelimar Terezinha de Jesus. CRISTINA APARECIDA 
BARBOSA DA LUZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV-A-380,FLS.220-1º SUBDISTRITO GUARULHOPS/SP), Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (16/02/1987), residente 
e domiciliada Rua Porto Amazonas, 635, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Geraldo Magela da Luz e de Rosangela Barbosa da Luz.

ALEXANDRE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-006,FLS.284-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (24/01/1977), residente e domici-
liado Rua Arraial do Bonfim, 201, casa 07 - fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Carlos da Silva e de Edelzuita Alves da Silva. TATIANE 
ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/12/1986), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 201, casa 07 - fundos, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eulalio Alves de Oliveira.

LEANDRO BRASIL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de acabamento, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), residente e domici-
liado Rua Verbos do Amor, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Esmerindo Gonçalves da Silva e de América Aparecida Brasil. LIGIA 
ALVES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão auxiliar de acabamento, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.147-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e oito (18/03/1988), residente e 
domiciliada Rua Verbos do Amor, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Luiz de Andrade e de Andreia Alves Malaquias de Andrade.

BRUNO POMPONET DO CARMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pro-
jetista, nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.134-IPIRAN-
GA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/01/1989), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 364, casa A, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Dagoberto dos Santos e de Mayse do Carmo dos San-
tos. LETICIA RODRIGUES PINTO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.160-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e três (23/05/1993), residente e domi-
ciliada Rua Dona Maria de Camargo, 364, casa A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Herculano Arantes da Silva Pinto e de Marcia Rodrigues da Costa Pinto.

FÁBIO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nasci-
do em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV-A-023,FLS.223-2º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), 
Ilhéus, BA no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (03/12/1988), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 34, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Souza Oliveira e de Irani Cardoso 
Santos. TATIANE EUGENIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão professo-
ra, nascida no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN;LV-A-059,FLS.007 CASA 
VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (16/05/1987), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 
34, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Eugenio e de 
Raquel Ferreira da Silva.

JOÃO VICTOR LOCKMANN, estado civil solteiro, profissão vigia, nascido em Bauru, 
neste Estado 9CN:LV-A-208,FLS.003V-1º SUBDISTRITO DE BAURU/SP), Bauru, SP 
no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e três (22/04/1993), residente e 
domiciliado Rua Serra de São Domingos, 654, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lilian Carla Lockmann. THAMIRIS PEDROZO DA CRUZ, estado 
civil solteira, profissão ajudante de cozinha, nascida neste Distrito (CN;LV-A-227,FLS.
212-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (09/01/1995), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 654, casa 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilmar Arcangelo da Cruz e 
de Cristiane Aparecida Pedrozo.

RICARDO GOMES DAMACENO, estado civil solteiro, profissão sócio empresário, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.197 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (04/03/1985), residente e domiciliado 
Rua Ponta de Lucena, 202, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elcio 
Gomes Damaceno e de Rosana Cecilia Gomes Damaceno. KAROLAYNE CASTRO 
POZZO LOPES, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/339.FLS.008-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e nove (05/04/1999), residente e domiciliada Rua Toreiros, 
105, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pozzo Lopes e de 
Ana Lucia Castro Curvelo Pozzo Lopes.

ORIVALDO APARECIDO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.215-VILA MA-
TILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (20/12/1962), residente e domiciliado Rua Nossa Senhora das Candeias, 500, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Barbo-
sa e de Madalena Ramos Barbosa. GALDEIZA JANUARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão esteticista, nascida em Jaguaribe, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.
FLS.047-JAGUARIBE/CE), Jaguaribe, CE no dia vinte e seis de janeiro de mil nove-
centos e setenta e sete (26/01/1977), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora 
das Candeias, 500, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria Januaria da Silva.

ORIEL RAIMUNDO DE GOIS, estado civil divorciado, profissão armador, nascido em 
Tupanatinga, Estado de Pernambuco, Tupanatinga, PE no dia nove de março de mil 
novecentos e oitenta e um (09/03/1981), residente e domiciliado Rua Nilce, 110, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Selestina de Jesus. AL-
BERTINA CARVALHO MENDES, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, 
nascida em Gama, Brasília - Distrito Federal, Brasília, DF no dia nove de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (09/12/1965), residente e domiciliada Rua Nilce, 110, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira Mendes 
e de Maria de Lourdes Carvalho Mendes.

PAULO ROGÉRIO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e setenta e quatro (14/10/1974), residente e domiciliado Estrada 
do Pêssego, 3788, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Pereira e de 
Maria Aparecida Pereira. CARINA CUNHA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são pedagoga, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/084.
FLS.060-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/11/1987), residente e domiciliada Estrada do Pês-
sego, 3788, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jezoel da Silva e de Ivone Cunha 
do Nascimento da Silva.

MARCELO MARIANO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.481-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/11/1987), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, bloco 11, apartamento 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Mariano de Lima 
e de Nalva Miranda de Lima. CAMILA DENAMI VICTORIA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.102-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/11/1982), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 198, bloco 11, apartamento 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Pinto Victoria e 
de Deolinda Aparecida Denami Victoria.

MAURICIO ALVES DA ROCHA GOMES, estado civil solteiro, profissão técnico de te-
lecomunicações, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FlS.171-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/09/1989), residente e domiciliado Rua Pirizal, 18, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson da Rocha Gomes e de Nadja da Silva 
Alves. CAROLINE DE SOUZA BERNARDINO, estado civil solteira, profissão assis-
tente de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.109-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(27/06/1992), residente e domiciliada Rua Pirizal, 18, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Bernardino da Silva e de Marileide Santos 
de Souza.

JOELITON CANDIDO BORGES DA COSTA, estado civil solteiro, profissão assis-
tente administrativo, nascido em Goiana, Estado de Pernambuco (CN;LV-A-035,-
FLS.024V-GOAIANA/PE), Goiana, PE no dia primeiro de outubro de mil novecen-
tos e noventa e três (01/10/1993), residente e domiciliado Rua Professor Euclides 
Luz, 203, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Borges 
da Costa e de Helena Candido da Silva. BIANCA MARIA OLIVEIRA, estado ci-
vil solteira, profissão cabeleireira, nascida no Subdistrito Santana, nesta Capital 
(CN:LV-A-114,FLS.208 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (07/08/1992), residente e domiciliada Rua Professor 
Euclides Luz, 203, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laurice 
Maria Oliveira.

RONALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/061.FLS.071-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e oitenta e dois (17/05/1982), residente e domiciliado 
Rua Manoel Bacelar, 457, casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jorge dos Santos e de Suely Aparecida dos Santos. TATIANE DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Praia Grande, neste Estado, 
Praia Grande, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/06/1982), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 457, casa 03, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de Eliana da 
Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: JUN JIANG, de nacionalidade chinesa, profissão comerciante, estado 
civil solteiro, nascido em República Popular da China, no dia (16/06/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jiang Jianhong e de Jin Qiuqin. 
A pretendente: PINGFEN JIN, de nacionalidade chinesa, profissão comerciante, estado 
civil solteira, nascida em República Popular da China, no dia (20/09/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jin Qiyue e de Zou Ailian.

O pretendente: ARNALDO SPINELLI RICCI CINANENA, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/09/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arnaldo Ricci Cinanena 
Neto e de Ana Paula Spinelli Ricci Cinanena. A pretendente: MARIANNA FERREIRA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de importação, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/03/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edinaldo Rodrigues de Oliveira e de Joelma 
Santos Ferreira de Oliveira.

O pretendente: VITOR MACEDO SABOIA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(20/12/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silmar 
de Almeida e de Monica Maria Macedo Saboia de Almeida. A pretendente: ANDREZA 
COSOMANO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (18/07/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Orlando Cosomano Junior e de Mara Colla Cosomano.

O pretendente: ANTONIO MARCELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/12/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio dos Santos e de 
Valdite Gomes Fernandes. A pretendente: SIMONE ALVES DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em Ipatinga - MG, 
no dia (13/06/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Madalena Alves dos Santos.

O pretendente: RAUL ALEJANDRO FERREYRA FARIAS, de nacionalidade argentina, 
profissão administrador, estado civil solteiro, nascido em Cordoba - Argentina, no dia 
(14/03/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raul 
Alberto Del Valle Ferreyra e de Azucena Del Valle Farias. A pretendente: CHYNTIA GON-
ÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista administrativa, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/03/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Alves da Silva e de Luciene Gonçalves da Silva.

O convivente: ADILSON RAMOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo,. estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/06/1974), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Antonio Vieira Santos e de Guiomar 
Ramos Santos. A convivente: MARIA CAROLINA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, 
profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/10/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Antonio dos 
Reis e de Marlene Pereira Valente Dos Reis.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

O papel do Estado
Com mais de sete bilhões 
de pessoas e inúmeras 
decisões imediatistas, a 
situação mundial está 
beirando ao caos

Os meios de comunicação, 
veladamente, anunciam 
que não vai dar para 

resolver todos os problemas 
criados pela humanidade. Nas 
casas onde se criam as leis dos 
homens prevalecem interesses 
particulares. O mundo precisa 
de homens sábios no comando 
e de seres humanos que se 
movimentem incansavelmente 
buscando o bem. Nestes dois 
milênios depois de Cristo, 
tivemos praticamente quinze 
séculos de imobilismo nos quais 
as comunidades não atingiram o 
apogeu de seu desenvolvimento. 

A partir do século 15, houve 
uma ruptura e começaram a sur-
gir mudanças. As comunidades 
se transformaram em nações e 
estas em Estados soberanos que 
passaram a interferir nas ativi-
dades, regulamentando a vida. 
Três poderes se confrontam: o 
religioso, o do Estado burocrata, 
e o econômico que amplia a sua 
influência. Por trás de tudo isso, 
sempre estiveram os próprios 
seres humanos que, ao invés 
de buscarem intensamente o 
reconhecimento sempre dispu-
taram o controle das riquezas, 
a influência e o poder. Assim, 
as incompreensões permane-
ceram e a missão de Cristo não 
foi reconhecida com exatidão.

A estruturação do Estado 
nacional contemporâneo tem 
como objetivo exercer a sobe-
rania política e militar dentro 
de seu território delimitado 
por suas fronteiras. O Estado 
nacional é também chamado de 
Estado-Nação, aglutinando as 
pessoas que vivem no território 
e que possuem características 
singulares segundo a sua iden-
tidade (língua, religião, moeda, 
hino do país etc.) cultural, 
histórica, étnica, colocadas em 
prática dentro do estado, ou 
seja, do país.

Surgiu o Estado Laico e Re-
publicano, com a capacitação 
de definir a moeda do país, sem 
a figura do rei absoluto. Mas a 
população deveria ser bem pre-
parada e o Estado não deveria 
ser o tutor de tudo e de todos, 
tributando e se envolvendo em 
negociatas. Cada povo, com 
sua pátria e tradições, todos 
reconhecendo e seguindo as 
leis naturais da Criação. Mas a 
cobiça por riqueza e poder do-
minou, e as consequências estão 
evidentes: Estados endividados, 
falidos, população desprepara-

da, cidades caóticas. 
O Estado tem de contribuir 

para que haja oportunidades 
de progresso para todos, mas 
os teóricos queriam Estados 
que tivessem arrecadação e 
pudessem contrair empréstimos 
no mercado. Aí vieram os buro-
cratas e melou tudo. O dinheiro 
nunca é suficiente, as dívidas 
crescem e tudo fica por fazer. 
A classe política e a burocracia 
se voltaram prioritariamente 
para conservar seus privilégios 
e posição no poder. Mas o que 
eles fizeram com o dinheiro?

A rede de poder mundial está 
consolidada há décadas. Tudo 
foi seguindo de forma indolente, 
sem chances de renovação. O 
declínio ético e moral está se 
ampliando. Com o agravamen-
to da situação e a insatisfação 
crescente, surgiram os chama-
dos populistas que cativam as 
massas propondo novas ideias, 
visando a seriedade na gestão 
pública. Com a crise epidêmica 
do coronavírus em escala global, 
está ocorrendo um clima de 
ansiedade e inquietação que 
se amplia com o bombardeio 
de informações derrubando a 
economia. 

Mas a crise é uma grande ad-
vertência, chamando a atenção 
dos seres humanos sobre a for-
ma displicente e irresponsável 
como estão vivendo. No entanto, 
a atuação das leis naturais da 
Criação exigirá que tudo se torne 
novo no viver. A República veio 
sem preparo, fruto de um golpe 
de vingança contra o Imperador 
e a Princesa Isabel que aboliram 
o trabalho escravo, pois a econo-
mia do Brasil não poderia conti-
nuar naquele sistema ultrajante. 
Nas várias etapas seguintes de 
governo faltou o impulso para 
formar um país independente, 
apto a conceder boa qualidade 
de vida a todos que se esforçam.

A saúde é a grande riqueza do 
ser humano para poder cumprir 
a sua tarefa na Terra; sem ela, 
tudo o mais perde o seu valor. 
O corpo é de uma perfeição es-
petacular, as condições de hos-
pitalidade do planeta também. 
Mas o ser humano se afastou da 
naturalidade e causou danos a si 
mesmo e à Natureza. Como diz 
Roselis von Sass, na obra O Livro 
do Juízo Final, "O efeito protetor 
da aura dos seres humanos foi 
rompido e comprometido, pois 
as cores originais possuem efei-
tos magnéticos defensivos", que 
foram perdidos.  

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz parte 
do Conselho de Administração do Hotel 

Transamerica Berrini, realiza palestras 
sobre qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.library.com.br) e 
(www.vidaeaprendizado.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

De acordo com o mapeamento, 
os domicílios respondem por 
38,9% dos cerca de 2,3 gigawat-

ts de potência instalada em operação 
nos telhados e fachadas.

A fonte solar fotovoltaica representa 
atualmente 99,8% de todas as conexões 
de geração distribuída no País e possui 
cerca de 200 mil sistemas instalados, 
espalhados em mais de 79,9% dos 
municípios brasileiros. O levantamento 
da Absolar mostra que já são cerca de 
R$ 11,9 bilhões em investimentos acu-
mulados desde 2012 na geração solar 
distribuída.

Em número de sistemas solares foto-
voltaicos instalados, os consumidores 
residenciais estão no topo da lista, 
representando 72,60% do total. Em 
seguida, aparecem as empresas dos 
setores de comércio e serviços (18%), 
consumidores rurais (6,3%), indústrias 
(2,7%), poder público (0,4%) e outros 
tipos, como serviços públicos (0,04%) 
e iluminação pública (0,01%).

Segundo Rodrigo Sauaia, CEO da 
Abolar, os consumidores residenciais 

Investimentos em energia solar 
ultrapassam R$ 5,1 bi nas residências

A energia solar fotovoltaica é opção para a redução 
de até 90% dos gastos em casas com energia elétrica.
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O investimento acumulado em sistemas de energia solar fotovoltaica instalados em residências acaba 
de atingir R$ 5,1 bilhões no País, segundo dados apurados pela Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar)

possuem papel de destaque na adoção 
e no uso da energia solar fotovoltaica, 
pois são pressionados com as tarifas de 
energia elétrica mais altas do Brasil. “As 
residências são responsáveis por 21,4% 
de toda a energia elétrica consumida no 
Brasil. É o segundo maior consumidor 
de energia elétrica do País, logo depois 
das indústrias.

A energia solar fotovoltaica é uma 

importante opção para as pessoas re-
duzirem em até 90% os gastos em suas 
casas com energia elétrica. É economia 
no bolso dos brasileiros, aliviando o 
seu orçamento e protegendo contra 
aumentos excessivos na conta de luz. 
Além disso, é uma fonte renovável, 
limpa e sustentável que contribui para 
a sustentabilidade do Brasil”, destaca 
(AI/Absolar).
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