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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: DIEGO FERREIRA SANTIAGO, profissão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/03/1984, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Maria Ferreira Santiago. A pretendente: TATIANA 
BENTO SANTOS DA SILVA, profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 15/09/1983, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Edson Santos da Silva e de Marta Bento da Silva.

O pretendente: ADEMIR XAVIER DE BARROS JUNIOR, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/11/1988, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademir Xavier de Barros e 
de Wanda Ferreira Xavier de Barros. A pretendente: ISABELA PEZZENTE AMADOR, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 13/09/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Amador e de Silvana Vincenza Pezzente Amador.

O pretendente: ANDRÉ PESSOA VIEIRA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/03/1992, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro do Nascimento Vieira e de Maria Helena 
Pessoa Vieira. A pretendente: PAULA MAYARA DANTAS DA SILVA, profissão: analista 
de comércio exterior, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, 
data-nascimento: 06/12/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Eduardo da Silva e de Maria Vanice Dantas Dias Matos.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 30/03/1961, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Agenor Furtunato de Oliveira e 
de Maria Dolores de Oliveira. A pretendente: ROSEMEIRE ZUCARATO MAIA, profissão: 
maquiadora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 09/04/1965, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Hilario Rodrigues Maia e de Nazareth Zucarato Maia.

O pretendente: ADRIANO DE PAULA LICA, profissão: desenhista mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 06/11/1982, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Armindo de Paula Lica e de Benedita 
de Fatima Deodato Lica. A pretendente: ERIKA ARAUJO DA SILVA, profissão: admi-
nistradora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Pesqueira, PE, data-nascimento: 
18/11/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Ricardo da Silva e de Aparecida Araujo da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO FERREIRA SOUZA, profissão: contador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 06/04/1995, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos de 
Souza e de Silvana de Oliveira Ferreira Souza. A pretendente: JOYCE FERREIRA DA 
SILVA, profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca,SP, 
data-nascimento: 16/01/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Ferreira da Silva e de Lucimar Ferreira da Silva.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE MARCINEK FERREIRA, profissão: desenvolvedor 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
08/01/1997, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ivanir 
Aparecido Ferreira e de Susana Carneiro de Oliveira. A pretendente: MARIA ISABEL 
PUCHO TEJERINA, profissão: técnica de informática, estado civil: solteira, naturalidade: 
na Bolívia, data-nascimento: 18/08/1995, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Teodomiro Pucho Laime e de Rosario Tejerina Vaca.

A pretendente: THAÍS AMANDA DA SILVA LOPES, profissão: economista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 17/05/1991, resi-
dente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Pereira Lopes e de 
Eliete Matos da Silva Lopes. A pretendente: INGRID DOS SANTOS VIEIRA VASCONCE-
LOS, profissão: analista de operações, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/03/1995, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Vieira Vasconcelos e de Roseneide dos Santos Alves.

O pretendente: VICTOR URAYAMA ALVES, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 03/03/1994, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alcides da Silva Alves e de 
Meire Akemi Urayama Alves. A pretendente: NATHALLYE DE MOURA VIEIRA, profissão: 
consultora contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nasci-
mento: 21/11/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Vitor Batista Vieira Junior e de Mariana Virginia de Moura Vieira.

O pretendente: AUGUSTO CESAR DE CAMPOS FERNANDES, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/02/1982, 
residente e domiciliado em Araraquara, SP, filho de Waldir Carlos Fernandes e de Sueli 
Luzia de Campos Fernandes. A pretendente: NATHALY RUSSO NARCISO DOS SANTOS, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 27/12/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Alberto Narciso dos Santos e de Mônica Russo Narciso dos Santos.

O pretendente: HAILTON ANTONIO LIONI DA CRUZ, profissão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/04/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio da Cruz Neto e 
de Izildinha Aparecida Lioni. A pretendente: MARIA GLAUCIA TORRES PEREIRA, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 24/04/1995, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Gilson Pereira e de Gislene Torres Pereira.

O pretendente: OZIAS SOARES DA COSTA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 13/03/1990, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis da 
Costa e de Maria Elianze Soares da Silva Costa. A pretendente: MÁRCIA MOSCHIM 
FLORENCIO DOS SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/04/1989, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Sidney Florencio dos Santos e de Odete Moschim 
Florencio dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO SILVA SOUZA, profissão: engenheiro aeroespacial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 17/09/1995, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vaine de Souza 
e de Cristina Pereira da Silva. A pretendente: MARIANA YUKARI VARGAS OSHIRO, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 20/03/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Marcelo Oshiro e de Diana Vargas Oshiro.

O pretendente: KLÉBER HENRIQUE VIEIRA TRAVAGLIO, profissão: corretor de 
imóveis, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
11/07/1979, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Aristides 
Travaglio Filho e de Maria Augusta Vieira Travaglio. A pretendente: DÉBORA GOMES 
FERREIRA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 24/05/1988, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ferreira da Silva e de Francisca Chagas 
Gomes Ferreira.

O pretendente: ROBSON FERREIRA DE LIMA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 17/12/1971, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Durval Ferreira de Lima e de 
Aparecida Piola de Lima. A pretendente: ELISABETE GOMES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Propriá, SE, data-nascimento: 18/04/1971, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Antonio Gomes e de Maria 
Jandira da Costa Gomes.

O pretendente: ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS GADELHA, profissão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 
01/06/1984, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Ionildo Santos Gadelha e de Sidnéa Maria de Almeida. A pretendente: VIVIANE 
ALVES MACEDO, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 01/12/1988, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José da Cruz Macedo Filho e de Vera 
Lucia Alves Pereira Macedo.

O pretendente: DANIEL TABARANI SANTOS MILANEZI, profissão: cientista social, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/04/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdemir Mi-
lanezi e de Paula Patricia Francisca Xavier Santos Milanezi. A pretendente: MARIA 
VIRGINIA ZENI DUARTE, profissão: psicóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Mauro Celso de Lourdes Duarte e de 
Natalia Aparecida Zeni.

O pretendente: EDSON FRANCISCO DE PAULA, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 30/11/1953, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco José 
de Paula e de Malgarete Soares de Paula. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DOS 
SANTOS, profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 28/07/1954, residente e domiciliada 
na Vila Nhocuné, São Paulo, SP, filha de José Manoel dos Santos e de Maria de 
Lourdes dos Santos.

O pretendente: RODRIGO ANGELO RAMOS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Cubatão, SP, data-nascimento: 22/11/1979, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fulgencio Angelo Ramos 
e de Maria José Evangelista Ramos. A pretendente: CAROLINE PESTANA DA SILVA, 
profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, 
SP, data-nascimento: 25/08/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Fabio Alves da Silva e de Ana Paula Pestana.

O pretendente: ALESSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA, profissão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
21/08/1991, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Genival Tarcinho 
de Oliveira e de Elenita Pereira Miranda de Oliveira. A pretendente: LUANA CONCEIÇÃO 
DIAS, profissão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 16/05/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de João Dias Sanchez e de Doroti Conceição Dias.

O pretendente: MOHAMAD MALEK IBRAHIM HAMWIA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: na Síria, data-nascimento: 12/01/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ibrahim Hamwia e de Hana Hosamo. A 
pretendente: LETÍCIA GENOVESE DIGNANI, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/03/1996, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Brazão Dignani 
e de Patricia Genovese Dignani.

O pretendente: YAN SOARES GALASSI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 25/03/2000, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Sérgio Pereira Galassi e de Elisângela 
Soares Santos. A pretendente: FLÁVIA FERNANDES GIORDANO, profissão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/02/2001, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Nelson Giordano 
e de Suely Fernandes Giordano.

Os números apresentados 
do Censo 2021 foram divul-
gados na última semana e 
revelam que a população do 
país lusitano está 2% menor 
do que os dados registrados 
há dez anos. Além disso, o 
partner da Guess What, em-
presa de comunicação por-
tuguesa, Francisco Chaveiro 
Reis destaca uma situação já 
observada pelo governo: “O 
despovoamento do interior 
está acontecendo, e por isso 
esta situação se confirma 
com a pesquisa”.

Segundo o comunicador, a 
população do país diminuiu 
214 mil habitantes nesta 
década, o que não é algo 
normal: “A última vez que 
as pesquisas mostraram esta 
queda na população foi no 
censo entre as décadas de 
1960 e 1970”, revela. Esta 
queda no número de habi-
tantes se observa na maior 
parte do país. Reis explica 
que “das 308 cidades do país, 

257 registraram esta tendên-
cia. Por outro lado, somente 
a região metropolitana de 
Lisboa e o Algarve apresen-
taram um crescimento na 
população”.

Para quem deseja migrar 
para o país, é uma boa opor-
tunidade, revela Francisco: 
“O país está tentando sair 
da pandemia e retomar o 
caminho do crescimento. Há 
vagas de emprego em várias 
áreas em aberto. Então, se 
por um lado a população 
diminuiu, por outro há va-
gas esperando mão de obra 
para serem preenchidas”, 
observa. O comunicador 
lembra que o recenseamento 
deste ano foi feito pelo modo 
online. “A equipe que fez o 
levantamento foi em todas 
as casas fornecer códigos 
que deram aos moradores 
o acesso ao sistema para 
responder o questionário 
pela internet”. - Fonte: MF 
Press Global.

Henrique Castiglione (*) 

Interessadas e, por muitas 
vezes, com uma consci-
ência maior a respeito de 

seu próprio perfil, quando 
comparadas com os homens, 
as mulheres conseguem lidar 
melhor com as flutuações do 
mercado e, consequentemen-
te, aproveitam as oportunida-
des da melhor forma assim 
que aparecem. 

Dentro do setor de investi-
mentos, as mulheres podem 
ser classificadas como mais 
conservadoras. Parte desse 
conservadorismo, no entan-
to, vem de ainda estarmos 
conhecendo o mercado, de 
modo geral, mas acredito que, 
com o tempo, a tendência é 
termos cada vez mais mulhe-
res investindo em ações e ou-
tros ativos de renda variável. 
Atividade esta que, por sua 
vez, representa um avanço 
significativo em termos de 
igualdade e autonomia. 

Analisando pesquisas re-
centes do mercado, elas 
apontam que o número de 
mulheres com mais de 60 anos 
cresceu 50% nos últimos dois 
anos. Representando 45% do 
total de investidores dessa 
faixa etária. Para se ter uma 
ideia, considerando todas as 
faixas etárias, as mulheres 
representam 36% dos investi-
dores no geral. Na Bolsa esse 
valor cai para 30%. O volume 
total sob custódia investido 
por mulheres também au-

Dentro do setor de investimentos, as mulheres podem ser 
classificadas como mais conservadoras.

Leonardo Costa de Oliveira – Penalux – Uma 
obra inquietante, bem urdida, que leva o leitor a 
uma viagem introspectiva ao participar da saga 
do jovem protagonista que  vive em permanente 

busca de sua verdadeira identidade. Um sinuoso e verdadeiro 
cipoal de situações bem realistas, entremeiam as páginas desse 
interessante romance, ou crítica social, dirão alguns. Essa é a 
ideia: o livre entendimento gerando tese, antítese  acarretando 
síntese. Para poucos.

O Sonho de Amadeo

Thais Matarazzo – Camila Giudice (Ilustr) 
– Matarazzo – A escritora editora Thais ficcionou 
uma gostosa estória para reverenciar a trajetória da 
famosa artista sabaraense Eunice Coppi, especialista 

em bonecos. Um passeio turístico pelos pontos chaves da história 
de “Grandes olhos brilhantes” , Sabará no idioma tupi, serve de 
cenário para que o leitor tome contato com os trabalhos e acervo 
da artista. Em seus bonecos, toda uma ancestralidade africana 
vem à tona. Fotos com detalhes históricos e de significativas 
peças fazem-se acompanhar, como de hábito por explicativas 
e ótimas ilustrações. Adultos e crianças irão vibrar, sentindo-se 
integrantes na viagem bem elaborada, vivenciando cada detalhe. 

Uma oportuna e belíssima homenagem!

As Artes da Menina Eunice

Kendi Sakamoto – Laços – Valendo-se de toda 
sua monumental bagagem empresarial – Kendi há 
muito é reconhecido internacionalmente pelos seus 
feitos empresariais – o laureado autor viu por bem 

ensinar meios e métodos para gestão e avaliação de desempe-
nho de empresas e pessoas . Nada lhe escapa. Aponta erros e 
propõe soluções. Com “jeitão” de velha escola soube evoluir, 
e seus princípios, quando implementados, levarão empresas, 
empresários e executivos ao caminho do pleno êxito. Factível.

Gestão de Desempenho nas 
Empresas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

População de Portugal 
está diminuindo

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

A mulher no setor de investimentos: 
uma análise sobre o perfil

A capacitação das mulheres como investidoras é uma conquista, a meu ver, semelhante à entrada 
destas no mercado de trabalho

que a longo prazo, as 
mulheres americanas 
acumulam mais retorno 
que os homens, e que 
juntam mais dinheiro 
para investir. O percen-
tual por lá também é di-
ferente dos brasileiros, o 
número de investidoras 
americanas chega a 41% 
do total. No Brasil, além 
das barreiras que o go-
verno impõe, também 
precisamos colocar na 
conta o “custo do ban-
co”, uma vez que a maior 
parte das transações 
a inda passam pelos 
mesmos, aumentando 
o custo do dinheiro, por 
meio de taxas, serviços 
desalinhados e etc. 

Estamos no processo de 
amadurecimento do nosso 
mercado e com as pessoas 
cada vez mais educadas e 
atentas, devemos nos aproxi-
mar cada vez mais dos países 
mais desenvolvidos quando se 
trata de investimentos e pla-
nejamento financeiro. Para 
finalizar, a capacitação das 
mulheres como investidoras 
é mais uma conquista, a meu 
ver, comparável à entrada 
das mulheres no mercado de 
trabalho no pós guerra. Sem 
isso, jamais conseguiríamos 
atingir uma real igualdade 
de gêneros. 

(*) - É investidor, sócio e mentor na 
EWZ Capital. 

mentou 30% nos últimos dois 
anos no Brasil. 
	 •	O papel da educação 

financeira no Brasil - A 
educação é a maior ferra-
menta de transformação 
social, e é também o único 
caminho para que, não 
somente as mulheres, 
mas todo brasileiro possa 
conquistar sua indepen-
dência financeira, espe-
cialmente nesse momen-
to onde o país tem cada 
vez menos capacidade de 
oferecer aposentadoria e 
outros serviços básicos 
para a população. 

  O conhecimento e o 
planejamento financeiro 
serão de vital importân-
cia para colocar o Brasil 
em outro patamar nos 
quesitos: crescimento e 
qualidade de vida. Nos 
últimos anos, diversos 

players vêm investindo 
em educação financeira 
no Brasil, isso ajudou a 
democratizar o acesso a 
informações que antiga-
mente era difícil encon-
trar. 

	 •	Brasil X EUA: a cultura 
de investimentos no exte-
rior - Nos Estados Unidos 
a cultura de investimento 
já é muito mais avançada. 
A população, de maneira 
geral, investe em ações 
já há muitas décadas e 
este é um dos motivos 
pelos quais o país tem 
instituições tão fortes: a 
liberdade e livre flutuação 
do capital das pessoas 
para as empresas e vice-
versa. 

  O mercado de capitais, 
de fato, serve à popula-
ção em diversos aspec-
tos. Estudos afirmam 
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