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São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de janeiro de 2021

Dentre os 5.570 municípios brasileiros, 2.700 permanecem no estágio de lixões, causando danos
ambientais, emitindo gases de efeito estufa e colocando em risco a saúde pública
Luiz Gonzaga Alves Pereira (*)

P

orém, a luta pela erradicação desse nocivo
modelo, uma causa
ecológica significativa e
justa, tem avançado, pois,
das 2870 cidades que ultrapassaram o estágio de lixões,
2.727 usufruem de aterros
sanitários.
Em 136 cidades, utilizam-se usinas de triagem
e compostagem e nas sete
restantes, incineração. Os
dados, atualíssimos, constam do Atlas da Destinação
Final de Resíduos - Brasil 2020, produzido pela
Associação Brasileira de
Empresas de Tratamento
de Resíduos e Efluentes
(Abetre), por meio de pesquisa em numerosas fontes
de informações.
Consultamos prefeituras,
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e
as primeiras informações
obtidas pelo Sinir (Sistema
Nacional de Informações
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos), instituído em
julho de 2019 pelo Governo
Federal e cuja construção
também teve o apoio de
nossa entidade.
A análise do novo atlas de-

Os lixões seguem afetando mais de 50 milhões de brasileiros.

monstra que, embora ainda
haja um grande desafio a
ser vencido, o Programa
Lixão Zero, do Ministério
do Meio Ambiente, com
o qual a Abetre mantém
acordo de cooperação
técnica desde o início de
2019, começa a mostrar
resultados positivos. São
passos importantes, depois de uma década na
qual a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS)
ficou patinando na inércia,
desde sua instituição pela
Lei 12.305, em 2010.
Estão estabelecidas as
condições para que os municípios que não encontravam
soluções adequadas para a
destinação do lixo possam

solucionar a questão, incluindo a contratação de
aterros sanitários privados,
como está ocorrendo em
várias localidades. Tais providências são prioritárias,
considerando que os lixões
seguem afetando mais de
50 milhões de brasileiros,
sendo vetores de disseminação de doenças infectocontagiosas e lançando na
atmosfera seis milhões de
toneladas anuais de gases
de efeito estufa.
Cabe lembrar que também
contribui para a erradicação
dos lixões, o Marco Legal
do Saneamento Básico (Lei
14.026/2020), sancionado
em 15 de julho último. A
norma possibilita a livre

concorrência para todos
os serviços de água, esgoto, coleta, tratamento e
destinação do lixo, com a
participação da iniciativa
privada, tendo acabado com
a prerrogativa das municipalidades de contratarem
companhias estatais sem
licitação para atenderem a
essas demandas.
Estabelece, ainda, a sustentabilidade econômicofinanceira dos serviços.
Viabiliza-se, portanto, o
que, até pouco tempo atrás,
parecia inviável: a construção de 500 aterros sanitários regionais em todo
o país, com investimento
estimado em R$ 2,6 bilhões.
O Brasil passa a contar com
mecanismos eficazes para
a gestão correta dos resíduos sólidos e, portanto, a
melhoria do meio ambiente
urbano.
Trata-se de um avanço relevante para o cumprimento
dos compromissos do país no
tocante à redução da emissão de carbono, ao Acordo de
Paris e, sobretudo, à saúde
e qualidade da vida de sua
população.
(*) - É presidente da Associação
Brasileira de Empresas de Tratamento
de Resíduos e Efluentes (Abetre).
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Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

3º Subdistrito - Penha de França
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: UBIRATAN DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 06/07/1988, residente
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vitor Jose de Oliveira e de
Vera Lucia Lima. A pretendente: SAMÊLA MARIA DE SANTANA, profissão: operadora
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 06/01/2001, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Valdir
de Santana e de Helena Maria da Silva de Santana.
O pretendente: RODNEI PAULINO DE CAMARGO, profissão: representante comercial, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França. SP, data-nascimento: 19/09/1967,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Paulino de Camargo
Filho e de Maria Aparecida Parolini de Camargo. A pretendente: ANA TERESA RODRIGUES
BRAGA, profissão: representante comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital,
Penha de França, SP, data-nascimento: 25/03/1967, residente e domiciliada em Penha de
França, São Paulo, SP, filha de João Roberto Braga e de Irene Rodrigues Braga.
O pretendente: MATHEUS CALDEIRA VIDOTTO DE OLIVEIRA, profissão: jogador de
futebol, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 10/04/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de
Claudinei Vidotto de Oliveira e de Dagma Caldeira de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ
REIS FONTES, profissão: web designer, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
Ibirapuera, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente e domiciliada em Penha de França,
São Paulo, SP, filha de Rogerio Fontes e de Eliana Reis Fontes.
O pretendente: PEDRO PADILHA DA SILVA, profissão: analista de ti, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Maringá, PR, data-nascimento: 06/06/1997, residente e domiciliado em Penha
de França, São Paulo, SP, filho de Gelson Bezerra da Silva e de Silvana da Silva Padilha. A
pretendente: CAROLINE SILVA CASSEMIRO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 17/03/1997, residente e domiciliada em
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Carlos Cassemiro e de Regina Almeida da Silva.
O pretendente: MATEUS TAVARES LINS, profissão: ag. segurança metroviária, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Sabinópolis, MG, data-nascimento: 19/10/1993, residente
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Efigenio Lins e de Maria de
Lourdes Tavares Lins. A pretendente: KEILA CARDOSO FILGUEIRA DOS SANTOS,
profissão: ag. serviços de operação, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos,
SP, data-nascimento: 11/06/1981, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de
Elias Filgueira dos Santos e de Maria Madalena Cardoso dos Santos.
O pretendente: RIGEL FREITAS SANTOS, profissão: instalador de som e acessórios, estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 18/02/1996, residente
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Ferreira
Santos e de Tereza Cristina Freitas Santos. A pretendente: GABRIELA BELO RAMOS
NEVES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP,
data-nascimento: 25/02/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo,
SP, filha de Gerson Ramos Neves e de Lucia Aparecida Belo.
O pretendente: ALEXANDRE RONCADA, profissão: professor, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/11/1980, residente e domiciliado em
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelci Antonio Roncada e de Zaira Menegusso
Roncada. A pretendente: BRUNA LUANA MEGA, profissão: advogada, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 22/04/1988,
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz Roberto Mega
e de Maria de Fatima Azevedo Mega.
O pretendente: ANDERSON BARBOSA CUNHA, profissão: analista de segurança, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 19/09/1991,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sidnei Binda Cunha
e de Aila Celeste de Assis Barbosa. A pretendente: AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP,
data-nascimento: 05/05/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo,
SP, filha de Doraci Lima de Oliveira e de Sheila Ferreira Silva de Oliveira.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

41º Subdistrito, - Cangaíba

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAFAEL BUENO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em São Roque - SP, no dia (02/06/1992), estado civil divorciado, profissão
repositor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José
Volney Nogueira e de Sandra Bueno Nogueira. A pretendente: GISLANE RAQUEL
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Ananindeua - PA,
no dia (06/04/1998), estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nacélio Lopes da Silva e
de Maria Osaneide Ferreira Dantas.
O pretendente: PIETRO HENRIQUE NEVES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira,
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (03/05/1997), estado civil solteiro,
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho
de Alberto Gomes de Assis e de Sueli Neves. A pretendente: CAROLINE SENNA
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no
dia (31/03/1999), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Caetano da Silva e de Ana Lucia
de Senna da Silva.
O pretendente: JEAN MALAK ABDELSAYED FARAG ABDELSAYED, de nacionalidade
egípcia, nascido em Egito, no dia (01/10/1984), estado civil solteiro, profissão representante de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Malak
Abdelsayed Farag Abdelsayed e de Loris Ramzi Fahim. A pretendente: JACILENE DE
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Igrapiúna - BA, no dia (23/10/1970),
estado civil solteira, profissão costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Maria da Luz de Souza.
O pretendente: LUIZ CLAUDIO CAIRES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, nascido em Guarulhos - SP, no dia (26/04/1977), estado civil divorciado, profissão operador
de telecomunicações, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Cícero Pereira de Castro e de Izabel Caires de Jesus Castro. A pretendente: CRISTIANE
SANCHES SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Vitória da Conquista - BA,
no dia (19/06/1981), estado civil divorciada, profissão técnica em laboratório, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Armenio Alves dos Santos e de
Lucia Sanches Santos.
O pretendente: SAMUEL MATEUS MARCELINO, de nacionalidade brasileira, nascido em
Santa Isabel - SP (Registrado neste Subdistrito), no dia (23/03/1996), estado civil solteiro,
profissão estudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Joaquim Valentino Marcelino e de Sonia Aparecida da Silva Marcelino. A pretendente:
ANA GABRIELA POLVERE CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (18/11/1996), estado civil solteira, profissão
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim
Marques Cardoso e de Sandra Polvere Cardoso.
O pretendente: VANDERLEI HYPOLITO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/06/1965), estado civil solteiro, profissão vendedor,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Hypolito da Silva
e de Eliziaria Bezerra. A pretendente: SUELI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (24/05/1968), estado civil solteira, profissão
professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oswaldo
de Oliveira e de Luzimilda de Oliveira.
O pretendente: IAGO LIMA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta
Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/01/1996), estado civil solteiro, profissão estoquista,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosane Lima do Nascimento. A pretendente: CRISTIANE MARQUES MELITO, de nacionalidade brasileira,
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/09/1972), estado civil solteira,
profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge
Melito e de Maria José Marques Melito.
O pretendente: FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira,
nascido em São Paulo - SP, no dia (24/01/1980), estado civil divorciado, profissão
professor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adilson
Gonçalves e de Maria Avani Panizza. A pretendente: GISELE FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no
dia (21/11/1988), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim Ferreira de Souza e de Diva
Martins de Souza.

Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

O pretendente: DEIVID LEANDRO MENDONÇA RAMOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (14/10/1992), estado civil
solteiro, profissão vigilante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filho de Antonio Ramos das Graças e de Claudete Mendonça. A pretendente: DENISE
CORDEIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino
Matarazzo - SP, no dia (14/06/1993), estado civil solteira, profissão vendedora, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso de Araujo e de Regina
Celia dos Anjos Cordeiro.

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

Conversão de União Estável em Casamento

O pretendente: DENIS LUÍS VICTORINO, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no
dia (17/03/1970), profissão representante de vendas, estado civil divorciado, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Victorino e de Dinah de
Rossi Victorino. A pretendente: MAIANA SIPAHI VIANA FREIRE, nascida nesta Capital,
Lapa - SP, no dia (16/10/1975), profissão professora, estado civil solteira, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alipio Raimundo Viana Freire e de
Rita Maria de Miranda Sipahi.

O convivente: CESAR CASTAGNAZZI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/03/1982), estado civil solteiro, profissão assistente
opme, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel da Silva
e de Miriam Castagnazzi da Silva. A convivente: THAISA FERREIRA DE ANDRADE, de
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jardim América - SP, no dia (14/10/1985),
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Luiz Vicente Nonato de Andrade e de Marta Ferreira de Andrade.

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

Como a pandemia
(re) definiu o papel
Essencial da Nuvem
Maurício Cascão (*)

À medida que a
pandemia se alonga,
empresas revisam
seus conceitos sobre
o que gera valor para
suas operações

A

elasticidade da Nuvem se mostrou essencial para acomodar o crescimento exponencial de alguns serviços durante a pandemia
(exemplo: iFood, Netflix,
Zoom…), assim como para
ajudar empresas que precisaram apertar os cintos
e conseguiram redução de
consumo e de custos em
Cloud. Nuvem funciona no
princípio do pay as you go,
e se o seu “go” está mais
lento, o “pay” diminui.
Independentemente da
área de atuação, ambientes
e aplicações em Nuvem têm
acelerado a capacidade de
inovação das empresas. Não
por acaso, dez em dez Unicórnios rodam seus sistemas
em nuvem, e as empresas
mais valiosas do mundo são
empresas de tecnologia. A
Nuvem permite que empresas e pessoas tenham acesso
a serviços, produtos e oportunidades não imaginadas.
As instituições mais tradicionais do setor financeiro,
os grandes bancos, estão
abraçando a Nuvem, como
forma de equilibrar o jogo
com players menores, mais
ágeis e rápidas para inovar.
A Transformação Digital ganhou enorme impulso com
a Covid-19. Em qualquer
estratégia de TD, a Nuvem
está presente e sem ela não
há transformação “digital”.
Dois terços das iniciativas
de digitalização do mundo

acabam falhando por falta
de planejamento.
Para que sua companhia
não faça parte dessa estatística, o primeiro passo é
entender como potencializar a sua infraestrutura para
que os seus executivos, se
concentrem no seu negócio
e na criação de novos produtos de valor. A Nuvem é
um facilitador, que aumenta
a sua performance, com
segurança e com custos
flexíveis.
Assim, silenciosamente,
a Nuvem tornou-se onipresente no dia a dia das empresas, posicionando-se na
base da sua infraestrutura.
Todos aderimos a ambientes de trabalho remotos,
com profissionais em home
office. Quem consegue imaginar, em tempos de Covid,
sobreviver sem ferramentas
de colaboração, ou de ecommerce, ou o super app
da sua preferência, todos,
rodando em nuvem? Esse
modelo deve continuar
após a pandemia, demandando ainda mais estrutura
tecnológica para o acesso
remotizado a aplicações,
sistemas e serviços, cada
vez mais essenciais.
É essencial escolher bons
parceiros de negócios e
usar a tecnologia de forma
inteligente. A boa notícia é
que nenhuma companhia
precisa seguir sozinha na
Jornada da Digitalização.
A Transformação Digital
pode ser implementada
com o apoio de parceiros
de negócios, afinal, as coisas
incríveis nunca são feitas
por uma única pessoa: são
feitas por um time.
(*) - É CEO da Mandic
(www.mandic.com.br).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WILSON SILVA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/12/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria da Gloria Silva de
Araujo. A pretendente: BRUNA ANDRÉIA PEREIRA FERNANDES, de nacionalidade
brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia
(21/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson
Capel Fernandes e de Antonia Euzene Matias Pereira.
O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LUCENA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Feira de Santana - BA, no dia
(16/08/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adalberto
Campos Lucena e de Maria Amélia Soares de Almeida. A pretendente: MAYARA LOPES
DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista hospitalar, estado civil
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Batista de Mattos e de Maria Goret Lopes de
Mattos.
O pretendente: ROBSON VIEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/05/1992), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei de Souza e de Magda Vieira
de Almeida Souza. A pretendente: TATIANE DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade
brasileira, profissão designer, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo
- SP, no dia (10/11/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha
de Carlito Gonçalves de Oliveira e de Ana Maria de Jesus Oliveira.
O pretendente: JOSÉ MERENDA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão médico,
estado civil solteiro, nascido em Rinópolis - SP, no dia (10/09/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Merenda e de Dirce Perez Pontelli
Merenda. O pretendente: FLÁVIO RICARDO MOREIRA TARANTELLO, de nacionalidade
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
(22/02/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo
de Oliveira Tarantello e de Rosely Moreira Tarantello.
O pretendente: CAIO JOÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de faturamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/08/1979),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Oliveira e de Marivel
de Oliveira. A pretendente: MARTA JUNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão agente comunitário de saúde, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia (24/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Arnaldo Andrade do Nascimento e de Josefa Rodrigues do Nascimento.
O convivente: JOÃO DE OLIVEIRA CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão
aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/12/ 1949),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Correia dos
Santos e de Angelina de Souza Correia. A convivente: CLARICE TOSHIE NODOMI,
de nacionalidade brasileira, profissão aposentada, estado civil divorciada, nascida em
Campos do Jordão - SP, no dia (03/03/1954), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Saburo Nodomi e de Shigemi Nodomi.
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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Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EA83-7667-BB52-D8D6.
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