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Em 2008, Homem de Ferro foi lançado nos 
cinemas. Filmes baseados em quadrinhos não 
eram novidade. De X-Men e Homem-Aranha, a 
diversos filmes do Batman e do Super-Homem, 
filmes de super-heróis já eram comuns

Mas com o aumento criado depois da criação do 
chamado MCU, o Marvel Cinematic Universe 
(ou UCM, Universo Cinematográfico da Marvel, 

em português), a indústria do entretenimento nunca 
mais foi a mesma. 

Claro que a Marvel Studios não é o único estúdio 
fazendo sucesso com suas adaptações de quadrinhos. A 
DC Comics com seu universo de filmes também tem visto 
muito sucessos nos últimos anos. E com tantos filmes 
de sucesso baseados em quadrinhos, já estava mais que 
na hora de o mercado audiovisual brasileiro começar a 
investir nisso. Filmes como “Tungstênio” e “Motorrad” 
já são bons exemplos de filmes nacionais baseados em 
quadrinhos, mas são só o começo.

Uma franquia que está sendo construída aos poucos é 
uma baseada nos mais populares gibis do Brasil: A Turma 
da Mônica. As histórias, iniciadas em 1959 em tirinhas de 
jornais, hoje já venderam mais de um bilhão de gibis, além 
de aparecerem em várias outras mídias como o cinema e 
a televisão. Porém, a maior revitalização da marca foi em 
2012, com o lançamento da Graphic MSP, graphic novels 
com histórias mais maduras baseadas nos famosos per-
sonagens de Maurício de Souza, dessa vez com traços e 
estilos de diversos artistas brasileiros. 

E em 2019 o primeiro filme em live-action da Turma 
da Mônica foi lançado. Turma da Mônica: Laços, basea-
do na Graphic MSP homônima, foi um grande sucesso 
de crítica e de bilheteria. Em dezembro de 2021, sua 
sequência “Lições” foi lançada, e em 2022, seu primeiro 
spin-off foi lançado. “Turma da Mônica: A Série” foi mais 

um sucesso para a franquia. Esses últimos três projetos 
abriram a porta para uma série de produções futuras 
baseadas nesses clássicos personagens. Ainda em 2022, 
teremos a série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”. 
Além disso, o filme do Chico Bento (cujo teaser apareceu 
como cena pós créditos do filme “Lições’’, no mais clássico 
estilo Marvel).

Mas uma das maiores apostas da MSP (Maurício de Sou-
sa Produções) são os filmes da Turma da Mônica Jovem. 
Criados em 2008, os quadrinhos da Turma da Mônica Jo-
vem mostram a famosa turminha do Limoeiro já crescida, 
em um formato de mangá, e em aventuras que misturam 
drama adolescente com histórias fantásticas e às vezes 
até sombrias. Quatro filmes baseados nessas histórias já 
estão sendo produzidos, além de cinco filmes da “Turma 
do Penadinho”.

A maior diferença dos filmes e séries da MSP em 
comparação à Marvel é que essas produções serão em 
parceria com diferentes estúdios e serviços de strea-
ming. “Turma da Mônica: A Série”, por exemplo, saiu 
na Globoplay, enquanto a série animada do Astronauta 
sairá na HBO Max. Por isso, a ideia não é manter um 
único universo compartilhado, e sim diversas histórias 
que não dependem umas das outras. Os filmes da Turma 
da Mônica Jovem, por exemplo, contarão com atores 
diferentes dos filmes anteriores e da série. Ao invés 
deles, um elenco de atores na faixa dos 20 anos já foi 
selecionado. Por coincidência, esse modelo de produção 
se assemelha ao que a Warner vem fazendo com alguns 
filmes da DC nos últimos anos, com “The Batman” e 
“Coringa” se passando em universos diferentes de filmes 
como “Aquaman” e “Mulher Maravilha”.

Outro nome importantíssimo para os quadrinhos e, logo, 
para o cinema nacional é a Guará. Uma editora que eu 
gosto de chamar de “a Marvel brasileira”, a Guará produz 
quadrinhos 100% brasileiros, misturando artistas de todo 
o país e fomentando a indústria dos quadrinhos nacionais, 

dando espaço para muitos artistas independentes e fazen-
do um quadrinho com valor mais acessível do que muitos 
outros no país.

Junto da Panini (que distribui os quadrinhos da Turma 
da Mônica), a Guará é uma das únicas editoras nacionais 
com um lançamento mensal: O Almanaque Guará, uma 
série que traz em cada edição três histórias originais e uma 
independente. Mas o plano do Guará vai muito além dos 
quadrinhos. Várias das histórias e personagens da editora 
já tem projetos confirmados no audiovisual. 

“Cidadão Incomum”, que conta a história de um su-
per-herói que atua na cidade de São Paulo, já tem um 
projeto confirmado para a televisão, uma série pela pro-
dutora O2 envolvendo Fernando Meirelles (“Cidade de 
Deus”). “Santo” (que abro parênteses para mencionar 
que é um dos meus personagens favoritos da editora), 
um detetive sobrenatural à lá Constantine (DC Comics) 
brasileiro, também tem um projeto confirmado, além de 
“Pérola”, uma jovem prostituta que se envolve com a 
política e a corrupção, “Os Desviantes”, um quadrinho 
sobre a guerra da Elite com a Resistência na favela de 
um Rio de Janeiro pós-apocalíptico, “Sangue Quente”, 
uma aventura no Rio de Janeiro envolvendo vampiros, e 
até um projeto animado envolvendo “Kriança Índia”, uma 
criança indígena que assassina friamente os invasores 
da floresta amazônica.

As produções da MSP e da Guará com certeza não são 
e muito menos serão as únicas adaptações de quadrinhos 
que veremos nos próximos anos. Muitos estão agora per-
cebendo o sucesso que pode ser atingido quando bebemos 
dessa fonte tão vasta de histórias que são os quadrinhos 
nacionais. Basta então esperarmos para ver o que vem 
nos próximos capítulos, ou melhor, nas próximas páginas. 

Nascido em 2001 e formado em cinema pela Full Sail University, 
na Flórida, EUA, Lucas atualmente estuda Rádio e TV na Anhembi 

Morumbi. Já trabalhou em múltiplas gravações de vídeos institucionais, 
com edições de vídeos, em curtas e no NXT, o famoso programa de luta 

livre internacional.

A Fonte Inesgotável que é o 
Quadrinho Nacional

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: WESLEy JORGE SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/01/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Luis de Jesus Santana e de Zilia Paula Batista Jorge; 
A pretendente: SAbRINA FERNANDES DE MESqUITA, brasileira, solteira, 
nascida aos 20/05/1997, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Pinto de Mesquita e de Jailma Garcia 
Fernandes Mesquita.

O pretendente: FERNANDO DE DEUS, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/01/1988, 
técnico de Ti, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Joaquim de Deus e de Nirce Aparecida de Deus; A pretendente: NATALIA bORGES 
DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 02/12/1992, auxiliar administrativa, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Dalço Alves de 
Souza e de Olinta Gomes Borges de Souza.

O pretendente: FELIPE JOSé DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/03/1993, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edinaldo Jose da Silva e de Patricia Maria da Silva; A 
pretendente: CAMILA qUEIROz DE VASCONCELOS, brasileira, solteira, nas-
cida aos 12/05/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Francisco Valderi de Vasconcelos e de Laudicéia 
Queiroz de Almeida.

O pretendente: LUCIANO FLORENCIO DE MORAES, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 28/11/1975, auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Belarmino Florencio de Moraes e de 
Maria José Pereira de Moraes; A pretendente: RENATA SILVA, brasileira, di-
vorciada, nascida aos 16/12/1984, auxiliar técnico de educação, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Silva e de 
Josefa Cleide da Silva.

O pretendente: CLEbER GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1996, auxiliar administrativo, natural de Porto Ferreira - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Antônio Gomes da Silva e de Anelita Laurentina 
da Silva; A pretendente: ANDREzA DE LIMA NASCIMENTO, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/01/1998, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ambrosio Silva Nascimento e de Maria 
Djanete de Lima.

O pretendente: ERNESTO RObAINA TRIANA, cubano, solteiro, nascido aos 
17/05/1993, tatuador, natural de Cuba, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Edixon Robaina e de Maria Elena Triana; A pretendente: CLAUDIA MARIA 
COTO DEL RIO, cubana, solteira, nascida aos 13/01/1998, recepcionista, natural de 
Cuba, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Yoelvis Coto Castillo e de 
Lisailys Iruldis.

O pretendente: LEONARDO LIMA COELhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/01/1993, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Reinaldo Paulino Coelho e de Maria Jucileide de Lima; A pretendente: 
EVELyN DA SILVA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 16/07/1997, enfermeira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edilene 
da Silva Almeida.

O pretendente: JéSER RUbENS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/04/1986, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Roselia Cristina da Silva; A pretendente: JULIANA DE MOURA, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/10/1984, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdevino José de Moura e de Maria 
Margarida de Moura.

O pretendente: PAULO hENRIqUE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 09/10/1992, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nilton Aparecido dos Santos e de 
Sueli Pereira dos Santos; A pretendente: WANNy OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/09/1991, tele operador, natural de Rio de Janeiro - RJ, re-
sidente e domiciliada em Nova Iguaçu - RJ, filha de Valter Rodrigues da Silva e de 
Ereni Oliveira da Silva.

O pretendente: GUILhERME bORGES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/03/1994, administrador de banco de dados, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo Ferreira de Freitas e de Maria de Fati-
ma Borges de Freitas; A pretendente: SORAIA DE SOUzA PIRES, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/03/1993, advogada, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Maria de Souza Pires.

O pretendente: RUbENS ANTONIO LEATI DE ROSSI JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/04/1993, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Rubens Antonio Leati de Rossi e de Maria Aparecida 
Silva Leati de Rossi; A pretendente: MONALIzA CAETANO DOS SANTOS, brasi-
leira, solteira, nascida aos 24/06/1994, redatora, natural de Osasco - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Andre Luiz Domingues dos Santos e de 
Marta Caetano de Oliveira.

O pretendente: VALDECI FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/08/1968, motorista, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Francisco da Silva e de Maria Joana da Conceição; A pretendente: 
JOICE GOMES MONTEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 12/08/1970, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Barbosa Monteiro e de Elenice Chacon Monteiro.

O pretendente: LUCAS DE ALENCAR SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/12/1997, auxiliar de cozinha, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adonete Pereira da Silva e de Maria Arlete de Alencar 
Lima; A pretendente: IASMIN NASCIMENTO MAMEDE DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 30/11/2003, cumim, natural de Ruy Barbosa - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Fábio Mamede da Silva e de Girleide 
Silva Nascimento.

O pretendente: PAbLO LUIS AGUIAR NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 24/04/1997, gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Reginaldo Luiz do Nascimento e de Rosirene de Aguiar 
Nascimento; A pretendente: ANA CLAUDIA ROChA PEREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/06/1998, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes Pereira e de Cristiane Miranda 
da Rocha Pereira.

O pretendente: CARLISVAN ALVES FARIAS, brasileiro, viúvo, nascido aos 
21/04/1953, aposentado, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Anisio Fernandes de Farias e de Adeltrudes Alves da 
Silva; A pretendente: ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/12/1979, cuidadora de idosos, natural de Utinga - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jurandir Benedito dos Santos e de Terezinha 
Silva dos Santos.

O pretendente: JANIO DA SILVA GORETE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/07/1981, orientador social, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Gorete e de Laura Jose da Silva Gorete; A pretendente: ANA 
PAULA SANTOS bARbOSA, brasileira, solteira, nascida aos 24/03/1994, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Severino 
Vital Barbosa e de Doralice Rosa dos Santos.

O pretendente: VINICIUS SOUzA COLTRE, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/06/1992, 
analista de treinamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Coltre e de Silvana Souza Coltre; A pretendente: KARINA 
DEMETRIO COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 04/07/1996, auxiliar administrativa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Emerson 
Silvio Costa e de Patricia Kelly Assis Demetrio.

 

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:

ENRIqUE SIMÕES DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido neste 
Distrito (CN:LV-A-390.FLS.286V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de feve-
reiro de dois mil e um (09/02/2001), residente e domiciliado Estrada Morro dos Olhos 
D'Agua, 317, casa 01 CEP 08270-360, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antônio José Lima de Assis e de Josie de Andrade Simões. KAUANy SOARES 
RAMOS, estado civil solteira, profissão repositora de mercadorias, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-397.FLS.186 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de maio de dois mil e um (23/05/2001), residente e domiciliada Estrada Morro dos 
Olhos D'Agua, 317, casa 01 CEP: 08270-360, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Batista Ramos e de Irma Cristina Soares de Madureira.

NIVALDO MONTE NEGRO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e três (26/02/1963), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 415, casa 52, 
CEP 08290-220, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Castro 
Monte Negro e de Maria do Socorro da Silva Monte Negro. MARNELES FAGUNDES 
DOS SANTOS LACERDA, estado civil viúva, profissão enfermeira, nascida em Itapebí, 
Estado da Bahia, Itapebí, BA no dia sete de dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (07/12/1959), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 415, casa 52, CEP 
08290 220, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fagundes dos 
Santos e de Maria Cristina dos Santos.

ANDERSON DE SOUzA bARbOSA, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nas-
cido em Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/070.FLS.049-SÃO 
MIGUEL/RN), Pau dos Ferros, RN no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e 
nove (12/06/1999), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 19, CEP:08295-
005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Barbosa de Souza e 
de Gerlaine Ferreira de Souza. LAUANDhA RIbEIRO MEDEIROS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/462.FLS.078V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de dois mil e cinco (28/10/2005), resi-
dente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 19, CEP:08295-005, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto de Jesus Medeiros dos Santos e de Vania 
Ribeiro de Araujo.

CARLOS hENRIqUE OLIVEIRA GERONIMO, estado civil solteiro, profissão super-
visor de estoque, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/257.FLS.289-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa 
e seis (26/08/1996), residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 175, casa 02, 
CEP:08280-260, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto 
Geronimo e de Dinaura de Oliveira Geronimo. MARIANA GOMES DE MORAES, esta-
do civil solteira, profissão analista administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/275.
FLS.055 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil nove-
centos e noventa e sete (27/03/1997), residente e domiciliada Rua Moreira Terra, 189, 
CEP:08275-230, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Alexandre de Moraes e de Marcia Gomes da Silva.

ERIbALDO SILVA TORRES, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nascido em Icó, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/034.FLS.209-ICÓ/CE), Icó, CE no dia dezessete de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e um (17/09/1981), residente e domiciliado Rua Piava, 
20, casa 08, CEP: 08220330, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Edmar Silva Torres e de Maria Alves da Silva. PATRICIA FERREIRA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Icó, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/001.FLS.028-DISTRITO DE PEDRINHAS-ICÓ/CE), Icó, CE no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (01/02/1996), residente e domiciliada Rua 
Piava, 20, casa 08, CEP: 08220330, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Damião Ferreira Nicolau e de Iracir Patricio da Silva.
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

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

sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/113F-DEF2-DCA7-AEC6 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 113F-DEF2-DCA7-AEC6

Hash do Documento 
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