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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ALEX MIOSHI SANO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Mauá - SP, data-nascimento: 16/06/1997, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, filho de Jorge Minoru Sano e de Maria Costa de Aguiar Sano. A pretendente: 
BRENDA LIAL DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/2004, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filha de Zenildo Brito dos Santos e de Cleima Pereira Lial. R$ 15,99

 

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:

HÉNDRIWS DIAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão gestor de contro-
ladoria, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/06/1982), residente e domiciliado Rua Leopoldo 
Bara, 62, CEP:08255-430, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Helio Luzia de Souza e de Otelita Vieira Dias. PAMELA FER-
NANDES PENNINCK, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.207-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/11/1986), residente 
e domiciliada Rua Leopoldo Bara, 62, CEP:08255-430, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Penninck e de Regina Celia 
Fernandes Pernninck.

LUCAS OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão ajudante de montador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/312.FLS.246V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e oito (10/06/1998), residente e 
domiciliado Rua Pacarana, 22, casa 01 CEP: 08220-190, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos da Costa Filho e de Francisca 
dos Remédios da Rocha Oliveira. GABRIELLE GONÇALVES, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.183V 
VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil nove-
centos e noventa e oito (15/08/1998), residente e domiciliada Rua General Ferreira de 
Azevedo, 773, CEP: 03676-000, Jardim Três Marias, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Decio Gonçalves e de Ana Maria dos Santos Gonçalves.

ALYSON NILSON PEREIRA SOUTO, estado civil divorciado, profissão atendente co-
mercial, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (22/09/1991), residente e domiciliado Rua Serra do 
Caxambu, 176, CEP: 08295170, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nilton Pereira Souto e de Maria Lucia Henrique Souto. AMANDA SOBREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão gerente, nascida no Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital (CN:LV.A/338.FLS.013V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e noventa e um (19/03/1991), residente e domi-
ciliada Rua São José de Mossamedes, 29, CEP: 08440540, Núcleo Lageado, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filha de Amaro José Tenorio da Silva e de Ana Maria Sobreira Teles.

PAULO SERGIO DIAS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.372-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa (26/04/1990), residente e domi-
ciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 46, casa 01, quadra F, CEP: 08225510, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Fran-
cisco Dias e de Maria Rosa Pereira Soares. LUANA BEATRIZ GONÇALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itapetinga, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/128.FLS.107 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no dia quinze de maio de dois 
mil e um (15/05/2001), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 46, 
casa 01, quadra F, CEP: 08225510, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Izaque Rodrigues dos Santos e de Vanilda Lopes Gonçalves.

EDSON JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.116-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e sessenta e sete (25/05/1967), residente e domiciliado 
Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 112-B, CEP:08295-230, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Firmino de Souza e de Dalva Camões de Oliveira. SILVANIA 
PEREIRA GONÇALVES, estado civil divorciada, profissão camareira, nascida em Ita-
nhém, Estado da Bahia, Itanhém, BA no dia doze de julho de mil novecentos e setenta 
(12/07/1970), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 112-B, 
CEP:08295 230, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josefina Pereira Gonçalves.

CRISTOPHER HENRIQUE DOS SANTOS FUGAZZA, estado civil solteiro, profissão 
gestor da tecnologia da informação, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/398.
FLS.067-ITAQUERA/SP), Guarullhos, SP no dia vinte e quatro de junho de dois mil e 
um (24/06/2001), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 03, CEP: 08290140, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Fugazza e de Viviani Dos 
Santos Raul Fugazza. ISABELLE DE PADUA SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/244.FLS.151-2º SUB-
DISTRITO DE OSASCO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de dois mil 
(28/12/2000), residente e domiciliada Rua Gavião Pescador, 72, bloco C, apartamento 
11, CEP: 08253500, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues de Souza e de Claudia Cristina de Padua Soares.

AYRTON PARANHOS DE ANDRADE, estado civil divorciado, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (05/05/1994), residente e domiciliado Rua Rai-
mundo Gonçalves Ferreira, 237, casa 01, CEP: 08225410, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Geraldo Lafaiete Andrade e de Lourdes de Maria Paranhos. MA-
YARA MACEDO FERNANDES, estado civil solteira, profissão técnico de enfermagem, 
nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.207-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (01/05/1994), 
residente e domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 816, CEP: 08246080, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cezário Peres Fernandes Filho 
e de Marlene Bela de Macedo Peres Fernandes.

TIAGO ELIEZER ALVES TORRES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.127 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (22/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Andiratuba, 307, CEP:08210-130, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Torres e de 
Maria Lucia Alves de Paulo. TAMIRES MACHADO FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/140.FLS.121V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um (28/02/1991), residente e domiciliada Rua Andiratuba, 307, CEP:08210-130, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Fernandes e de Magda de Cassia Machado.

ESAÚ GOMES DE MIRANDA, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido neste Distri-
to, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (08/12/1974), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4134, casa 01, CEP: 08240-095, Jardim Lide-
rança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gomes de Miranda e de Ivone Lindaura 
de Miranda. SIMONE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.026V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta e dois (29/11/1972), residente e do-
miciliada Rua Abdon Batista, 28, CEP: 03694-020, Parque das Paineiras, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira da Silva e de Maria Elizabeth Esteves Silva.

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Lucia Camargo Nunes (*)
O que já sabemos sobre o novo SUV Fastback

Com estreia esperada para outubro, a Fiat divulga em 
doses homeopáticas informações sobre seu novo SUV 
Fastback, com fabricação em Betim (MG). 

Trata-se de um SUV-cupê, de rabeira alongada, que usa 
a mesma do Pulse. Possui capô alto e traseira levemente 
levantada próxima ao porta-malas, além das lanternas e 
faróis que invadem as laterais.

Os prováveis conjuntos mecânicos são os turboflex 1.0 
de 130 cv com câmbio CVT e 1.3 de 185 cv acoplado à 
transmissão automática de 6 marchas. 

Por dentro, o painel contará com duas telas – uma de 
instrumentos e outra do multimídia – com conexão sem fio 
de smartphones. A segurança virá reforçada, com assistên-
cias semiautônomas, como piloto automático adaptativo e 
frenagem automática de emergência, entre outros.

O Fastback será posicionado acima do Pulse, com 
equipamentos que o vão diferenciar do irmão menor. Se 
o formato indicava que poderia ser um concorrente do 
Nivus, agora é quase certo que o novo SUV será páreo 
para Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e até o novo 
Honda HR-V e seu “primo” Jeep Compass (Jeep e Fiat 
fazem parte do mesmo grupo Stellantis).

Stellantis

Fiat fastback.

Uma picape de meio milhão de reais
A Jeep lança no Brasil a nova picape Gladiator Rubicon. 

Não, ela não vem para competir no mundo das picapes 
tradicionais, queridinhas do mundo agro. A começar pelo 
preço, a proposta é ser um veículo de nicho e status e não 
de volume. Em versão única custa R$ 515.913 (o preço 
pode variar conforme o ICMS de cada Estado).

Baseada no jipe Wrangler e importada dos EUA, ela tem 
uma conotação de aventura, de chegar onde nunca outro 
veículo conseguiu ir. Sob o capô, o motor V6 de 3,6 litros 
entrega 284 cv e 35,4 kgfm de toque acoplado ao câmbio 
automático de 8 marchas. 

Por transportar menos de 1 tonelada ficou impedida, pela 
legislação, de vir com motor diesel. A caçamba é pequena, 
acomoda 1 mil litros ou 674 kg de carga. O que conta na 
picape Jeep é sua capacidade de reboque: 3.138 kg. 

Teto, portas e para-brisa podem ser removidos, mas 
rodar sem essas duas últimas não é permitido no Brasil. 
A Jeep oferece como acessório portas tubulares.  

O multimídia é de 8,4” com sistema de áudio premium. 
Algumas sacadas são boas: sob os bancos há porta-ob-
jetos com chaves e um sistema de escoamento de água 
para lavagem. A caçamba conta com 4 ganchos e uma 
útil tomada de 220 volts. A porta da caçamba pode ser 
colocada em três posições: fechada, parcialmente aberta 
e totalmente aberta. 

Stellantis

Jeep Gladiator.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Novo momento da Honda com o HR-V 2023
Após mudar todo seu portfólio em meses e manter apenas 

os novos City Hatchback e City (sedã) no showroom, a 
Honda reinicia seu novo momento no Brasil com a chegada 
da segunda geração do HR-V em duas fases.  

O SUV, produzido em Itirapina (SP), foi redesenhado e 
ganhou novos motores, além de ter os conteúdos atualizados. 

A grade com filetes horizontais diferencia as versões as-
piradas das turbo (que têm grade em forma de colmeia). 
Parece maior, mas os centímetros que cresceu vêm de 
elementos do design. Por dentro, o espaço é o mesmo, a 
não ser o do porta-malas, que perdeu 83 litros e passa a 
oferecer apenas 354 litros. 

Agora, em agosto, chegam às lojas as versões equipadas 
com o motor aspirado 1.5 flex de 126 cv (o mesmo do City), 
com ajustes para otimizar aceleração no SUV. O câmbio é 
CVT. A escolha ao trocar o antigo 1.8 de 140 cv tem mais a 
ver com atender às novas leis de emissões e melhorar sua 
eficiência do que priorizar desempenho. Com gasolina, na 
cidade, faz 12,7 km/l. Na estrada, 13,9 km/l. 

Para quem quiser pisar mais fundo, haverá as versões 
turbo. Em outubro, as lojas recebem duas configurações 
com motor turboflex 1.5 de 177 cv, também com câmbio 
CVT. O consumo deste já sobe um pouco: 11,3 e 12,6 km/l 
(com gasolina, cidade/estrada), mas ainda assim parece 
ser divertido de acelerar. 

As versões aspiradas do HR-V custam R$ 142.500 (EX) e 
R$ 149.900 (EXL). Já as turbo terão preços de R$ 176.800 
(Advance) e R$ 184.500 (Touring). Os preços são baseados 
em Brasília, e podem variar conforme o ICMS do Estado. 
Importante sublinhar que a Honda equipa todas as versões 
com o pacote Sensing de segurança, um diferencial e tanto.

Honda

Honda HR-V.

Muitos advogados são conheci-
dos como conservadores por se 
colocarem distantes das atuali-
zações tecnológicas das grandes 
corporações, no entanto, isso tem 
mudado nos últimos anos, ao longo 
do surgimento de métodos moder-
nos e tecnológicos de trabalho. De 
acordo com a Associação Brasi-
leira de Lawtechs e Legaltechs, 
o Brasil lidera o ranking mundial 
na criação de tecnologias no setor 
jurídico.

“Um bom software pode facilitar, 
e muito, a rotina de um escritório. 
A pandemia deixou mais do que 
clara a necessidade dos advogados 
se atualizarem e se adaptarem às 
tendências da tecnologia. Com 

as lawtechs e legaltechs, muitos 
escritórios aumentaram o núme-
ro de processos e clientes, assim 
como otimizam a rotina de tarefas 
e facilitam a vida profissional”, 
comenta Renan Oliveira, advoga-
do tributarista e cofundador da 
Previdenciarista. 

Pensando nisso, o advogado 
elencou as principais vantagens 
em modernizar o escritório:
 1) Acessibilidade e Seguran-

ça - Esquecer um arquivo em 
casa ou no escritório pode 
causar atrasos em uma reu-
nião. Perder um documento 
pode causar muita dor de ca-
beça. Mas a tecnologia pode 
te ajudar nisso tudo. Salvar 

arquivos em nuvens é muito 
mais prático. Você consegue 
guardar muito mais docu-
mentos do que seria capaz 
de arquivar em uma pasta e 
também pode acessá-los de 
qualquer celular ou compu-
tador em qualquer lugar que 
estiver.

  Mas e a segurança? Perdi 
meu celular, perderei o ar-
quivo? Não. Essas tecnolo-
gias possuem softwares que 
possibilitam o arquivo ficar 
protegido fora do aparelho, 
tanto que você consegue 
acessá-lo de outros apare-
lhos. Para garantir a segu-
rança do conteúdo é preciso 

sempre uma boa senha e 
tomar os mesmos cuidados 
que tomamos quando fala-
mos de senha de banco ou 
das nossas redes sociais.

 2) Praticidade - Crescemos 
imaginando que no futuro 
os robôs fariam boa parte ou 
quase tudo o que precisamos 
fazer hoje. A tecnologia já 
permite que alguns serviços 
sejam feitos por inteligência 
artificial, por exemplo. O 
advogado usa como exemplo 
processos e petições pre-
enchidas automaticamente, 
após um ou dois dados inseri-
dos. Isso é muito mais prático 
e menos burocrático do que 

ficar preenchendo campo 
por campo da documentação 
de um processo.

 3) Agilidade - Todo mundo 
já escutou a frase “tempo 
é dinheiro”, mas entregar 
qualquer material sem quali-
dade não conta. A tecnologia 
é uma ferramenta aliada 
nesse processo. 

 4) Organização e acompa-
nhamento - Check lists, 
agendas e aquela papelada 
toda que antes ficava na 
mesa, pode nem existir mais 
se você usar as ferramentas 
certas. - Fonte e outras in 
formações: (https://previ-
denciarista.com/).

As vantagens em transformar digitalmente seu escritório de advocacia
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