A VOZ DE MAUÁ
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Fausto Piedade

Festival do
Chocolate em
Ribeirão Pires
Acontece hoje, dia 29, a
abertura do Festival do
Chocolate de Ribeirão
Pires com show da cantora
Rita Lee, a partir das 18h.
No mesmo final de semana
apresentam-se o grupo
Roupa Nova (30/7) e a
dupla César Menotti e
Fabiano (31/7). Além de
intensa programação, que
inclui bandas da região e
atrações voltadas
exclusivamente para
crianças, 30 chalés de
alimentação oferecerão,
durante todo o programa,
diversas opções de
chocolates que poderão
ser saboreados na forma
de bombons, bolos, tortas,
mousses, fondues, frutas
no palito e brownies, entre
as receitas mais
tradicionais a serem
apresentadas pelas
chocolateiras.

Aniversário
da Orquestra
de Violeiros
No dia 1º de agosto, a
Orquestra de Violeiros de
Mauá comemora o 21º
aniversário em Sessão
Solene na Câmara
Municipal. Serão
homenageados o padre
José Ferreira, a
Associação Estrela Azul e
os músicos Antonio
Donisete Ferrari, o
Juninho, e Sebastião
Ferrari, o Jannel. A
solenidade começa às 19
horas.
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Campanha pretende reduzir
consumo de sal
O consumo diário do produto no Brasil atualmente é de 12 gramas, enquanto o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de
apenas 5 gramas.
A campanha “Menos sal. Sua saúde agradece!” foi lançada nesta terça-feira (26), por
meio de uma parceria entre o Ministério da
Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). O evento foi realizado durante a cerimônia oficial de abertura da
30ª ExpoEcos, que reúne supermercados das
regiões Centro-Oeste e Norte, em Brasília
(DF).
“A campanha trabalha a conscientização dos
consumidores e empregados dos estabelecimentos comerciais em relação aos malefícios
do consumo excessivo de sal, trazendo orientações para o uso racional do sal, como a retirada do saleiro da mesa e o uso de temperos
naturais”, explicou Patricia Jaime, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. “Além de orientá-los a fazer escolhas de alimentos mais saudáveis com base
nas informações dos rótulos”, completou.

De acordo com dados da Coordenação
Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério
da Saúde, o consumo diário de sal no Brasil
atualmente é de 12 gramas, enquanto o recomendado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) é de apenas 5 gramas. “Queremos atingir
esse consumo diário recomendado pela OMS até
2022, como parte do Plano de Ações Estratégicas para Enfretamento das Doenças Crônicas
não Transmissíveis (DCNT)”, disse Patricia.
O Plano de Ações está disponível nesta
semana para consulta pública no Portal do Ministério da Saúde. Sociedade civil e demais
parceiros podem enviar contribuições por meio
de formulário específico. A intenção é traçar
uma série de ações para reduzir as mortes prematuras por doenças como câncer, diabetes,
doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, responsáveis por 68% das mortes ocorridas anualmente no país. Além do impacto na
mortalidade, as DCNT têm gerado perda de
qualidade de vida com alto grau de limitação
nas atividades de trabalho e de lazer, além dos
impactos econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral.

Mauá eventos para destacar Semana
Mundial do Aleitamento Materno
Na semana de 1º a 5 de agosto, a Secretaria de Saúde realizará diversas atividades
em comemoração à Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), dirigidas para profissionais e usuários da rede municipal para
somar esforços no sentido de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno no âmbito do Sistema Único de Saúde. Mauá integra o grupo de 79 organizações que realizam
a SMAM no mundo, o que permite reforçar o
trabalho desenvolvido na comunidade e confere visibilidade internacional.
A Semana foi criada em 1992, pela Aliança
Mundial para Ação em Aleitamento Materno
(World Breastfeeding Action – WABA). O objetivo é criar, a cada ano, um tema central a
ser discutido em diversos países. “Amamentação: uma experiência em 3D”, foi o tema
escolhido para 2011 e fala sobre as várias formas de explicar os benefícios do aleitamento

para mãe e bebê, além da importância de divulgar esses valores e aumentar o alcance das
informações, com os diversos recursos disponíveis na comunicação.
Programação SMAM
Todas as 21 unidades de saúde do município, de 1º (segunda-feira) a 4 de agosto
(quinta-feira), sob a coordenação do Centro
de Referência em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, realizarão ações
educativas e de incentivo à amamentação,
como palestras, teatro e exposições.
No dia 5 (sexta-feira), das 9h às 17h, no
Teatro Municipal (rua Gabriel Marques, 353),
será realizado o encerramento da SMAM, com
a presença dos profissionais dos serviços de
Atenção Básica e do Centro de Incentivo e
Apoio à Amamentação (CIAMA), que falarão
sobre as experiências desenvolvidas na rede.
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Livros por
apenas
R$ 1,00
Quem passar pelo Centro
de Mauá, na Praça 22 de
Novembro, nesta sextafeira (29/7), entre 9h30 e
17h, poderá comprar livros
ao preço simbólico de R$
1. É a tenda da Caravana
da Leitura, criada pelo
cronista Laé de Souza. A
iniciativa faz parte do
Projetos de Leitura, que
tem o apoio do Ministério
da Cultura. e parceria com
a Prefeitura. Serão
comercializados diversos
títulos de Laé de Souza,
como os juvenis e adultos
Acontece..., Acredite se
Quiser!, Espiando o Mundo
pela Fechadura, Coisas de
Homem & Coisas de
Mulher e Nos Bastidores
do Cotidiano.

Sambistas
querem Liga
Regional
As Ligas das escolas de
samba do Grande ABC,
em reunião na na sede da
União das Escolas de
Samba de Mauá, na
semana passada
discutiram a criação uma
liga regional, como forma
de fortalecer a realização
de eventos, como o desfile
no Carnaval. Os sambistas
também vai discutiram a
realização do primeiro
desfile das Escolas
Campeãs do Grande ABC
em 2012, reivindicações
das entidades e busca de
recursos junto aos
governos.
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EDITAL DE PROCLAMAS
MAUÁ - SP
Faço saber que pretendem casar-se e
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo ART. 1525, números 1,2,3 4 e 5 do código
civil brasileiro:
ADEUDE PIRES LEAL, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, natural de Iúna,
ES nascido no dia dois de novembro de mil
novecentos e setenta, residente e domiciliado
na rua Guilherme Polidoro, 820, Jardim Zaíra,
Mauá, SP, filho de Argeu Nunes Leal e de Nair
Rosa Leal. MISLENE SEBASTIANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão copeira,
natural de Marília, SP nascida no dia treze de
agosto de mil novecentos e setenta e oito, residente e domiciliada na rua Cuba, 47, Parque
das Américas, Mauá, SP, filha de Gilberto
Carlos Cunha da Silva e de Sonia Maria dos
Santos da Silva.
ANTONIO JOSÉ DA SILVA, estado civil
v i ú v o , p r o f i s s ã o m o t o r i s ta , n a t u r a l d e
Caraibeiras, PE nascido no dia vinte e um de
fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e
nove, residente e domiciliado na rua Adolfho
Leardini, 34, Jardim Luzitano, Mauá, SP, filho
de José Antonio da Silva e de Maria Luzia da
Silva. MARIA HELENA DA COSTA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza,
natural de Fêlix, PR nascida no dia vinte e oito
de abril de mil novecentos e setenta e sete,
residente e domiciliada na rua Joaquim José
da Silva, 74, Jardim Canadá, Mauá, SP, filha
de Joaquim Cardoso Costa e de Paula Maria
da Costa.
LUCIANO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão moleiro, natural de Campo Limpo Paulista, SP nascido no dia dezenove de
fevereiro de mil novecentos e oitenta e três,
residente e domiciliado Rua Pernambuco, 608
– Jardim Elizabeth, Mauá, SP, filho de Sueli
Soares de Oliveira Jacinto. EDNALVA MARIA
DA SILVA, estado civil solteira, profissão diarista, natural de Mirandiba, PE nascida no dia
quatorze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito, residente e domiciliada no endereço supracitado, filha de Adolfo Raimundo da
Silva e de Maria Capitulina dos Santos Silva.
GIVANILDO LIMA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão balconista, natural
de Paulo Afonso, BA nascido no dia nove de
maio de mil novecentos e setenta e seis, residente e domiciliado na Viela Lindolfo da Silva,
118, Vila Ana, Mauá, SP, filho de Raimundo
Teixeira de Carvalho e de Mariana Teixeira
Lima. GIVANEIDE TEIXEIRA HORA, estado
civil solteira, profissão empregada doméstica,
natural de Paulo Afonso, BA nascida no dia
onze de junho de mil novecentos e sessenta e
oito, residente e domiciliada no endereço
supracitado, Mauá, SP, filha de José Teixeira
Hora e de Antonia Teixeira Hora.
GUILHERME APARECIDO GOMES, estado civil divorciado, profissão operador de máquinas, natural de Monte Mor, SP nascido no
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e oito, residente e domiciliado
Rua Benedito Cesário da Silveira, 289, Vila
Correia, Mauá, SP, filho de Antônia Gomes.
TÂNIA DIAS BRITO, estado civil solteira, profissão ajudante geral, natural de Malhada de
Pedras, BA nascida no dia primeiro de julho
de mil novecentos e oitenta e seis, residente e
domiciliada no endereço supracitado, filha de
Vivaldo Alves Brito e de Avani Ataíde Dias Brito.
PEDRO JOSÉ DE MOURA, estado civil
divorciado, profissão aposentado, natural de
Picos, PI nascido no dia vinte e seis de abril
de mil novecentos e quarenta e seis, residente e domiciliado na rua Dona Ida Gianoni, 75,
Jardim Itapark, Mauá, SP, filho de José Antonio de Moura e de Cesária Maria da Conceição. MARIA CRISTINA DA SILVA, estado civil
solteira, profissão aux. de serviços gerais, natural de Araripina, PE nascida no dia vinte e
três de março de mil novecentos e oitenta e
um, residente e domiciliada no endereço
supracitado, Mauá, SP, filha de Francisco
Emidio da Silva e de Maria da Conceição Filha.
SONIVAL FIRMINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, natural de
Monteiro, PB nascido no dia vinte e dois de
novembro de mil novecentos e sessenta e quatro, residente e domiciliado na rua Rosa
Gabioneta, 453 – Bairro Alto da Boa Vista,
Mauá, SP, filho de Natalício Firmino da Silva e
de Maria Francisca dos Santos Silva. MARIA
GELIANE SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Mimoso, Pesqueira,
PE, nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco, residente e
domiciliada no endereço supracitado, Mauá,
SP, filha de João Siqueira Cavalcanti e de
Judite Francisca da Conceição.

“A VOZ”
AELSON DE VASCONCELOS COSTA,
estado civil solteiro, profissão líder de produção, natural de Mauá, SP nascido no dia
quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco, residente e domiciliado na rua
Barra Mansa, 103, Jardim Oratório, Mauá, SP,
filho de Pedro da Costa Maranhão e de Arlete
Maranhão de Vasconcelos Costa. TATIANA
PEDRA CALDEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Mauá, SP nascida no
dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta
e seis, residente e domiciliada no endereço
supracitado, Mauá, SP, filha de Josué Caldeira e de Vera Lucia Pedra Caldeira.
DELCY ALVES CORRÊA, estado civil viúvo, profissão aposentado, natural de
Itaocara, RJ nascido no dia vinte e seis de
abril de mil novecentos e trinta e um, residente e domiciliado na rua dos Miozótis, 60,
Jardim Primavera, Mauá, SP filho de Castaciano Alves Corrêa e de Maria Marmello
Corrêa. MAGDALENA GUELTA, estado civil divorciada, profissão aposentada, natural de
Possos de Ressaca, SP nascida no dia
dezenove de setembro de mil novecentos e
trinta e seis, residente e domiciliada no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de Francisco Guelta e de Emilia Marchioro.
WESLEY ZANARDO QUEIROZ, estado
civil solteiro, profissão auxiliar de produção, natural de Mauá, SP nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa, residente
e domiciliado Rua Marília, 44, Jardim Oratório,
Mauá, SP, filho de Ari Pereira Queiroz e de
Regina Célia Zanardo Queiroz. RAFAELLE
GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, natural de Jaboatão dos
Guararapes, PE nascida no dia seis de abril
de novecentos e noventa e dois, residente e
domiciliada rua Rio Bonito, 143, Jardim
Oratório, Mauá, SP, filha de Ricardo Severino
da Silva e de Isabel Gomes da Silva.
MARCOS ANTONIO CORREIA, estado
civil divorciado, profissão auxiliar de produção,
natural de Goio-ere, PR nascido no dia primeiro
de maio de mil novecentos e setenta e sete,
residente e domiciliado na rua Uruguai, 218,
Parque das Américas, Mauá, SP, filho de
Neemias Antonio Correia e de Maria Aparecida
Souza Correia. HOSANA CONCEIÇÃO DA
SILVA, estado civil solteira, profissão faturista,
natural de Mauá, SP nascida no dia dois de
novembro de mil novecentos e sessenta e
nove, residente e domiciliada no endereço
supracitado, Mauá, SP, filha de João Evangelista da Silva e de Helena Conceição da
Silva.
APOLONIO MENDES DA SILVA, estado
civil solteiro, profissão operador de fundição,
natural de Casanção – São Raimundo
Nonato, PI nascido no dia dezoito de abril
de mil novecentos e setenta e três, residente e domiciliado na rua José Baptisella, 19 b,
Vila São José, Mauá, SP, filho de Ramiro Alves
da Silva e de Odete Mendes da Silva.
MARCILENE CARMEM DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Ipatinga,
MG nascida no dia quatorze de dezembro de
mil novecentos e setenta e quatro, residente e
domiciliada no endereço supracitado, Mauá,
SP, filha de David Nestor da Silva e de Tereza
Heipolita da Silva.
FABIO PEDROSA GONÇALVES, estado
civil solteiro, profissão vidraceiro, natural de
Viradouro, SP nascido no dia cinco de março
de mil novecentos e oitenta e dois, residente e
domiciliado na rua Henrique Martins, 82, Jardim Alto da Boa Vista, Mauá, SP, filho de Antonio Lopes Gonçalves e de Vandira Pedrosa
Gonçalves. LUCIANE MARIA DE CARVALHO,
estado civil solteira, profissão do lar, natural
de Mauá, SP nascida no dia treze de agosto
de mil novecentos e oitenta e cinco, residente
e domiciliada no endereço supracitado, Mauá,
SP, filha de Sebastião Petronilho de Carvalho
e de Célia Maria de Carvalho.
FLÁVIO SILVA LEITE, estado civil solteiro, profissão vigilante, natural de São Paulo,
SP nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e um, residente e domiciliado
na Av. Martino Basso, 956 A, Jardim Zaira,
Mauá, SP, filho de Cícero Ferreira Leite e de
Maria do Carmo Silva Leite. VÂNIA GONÇALVES MOURA, estado civil solteira, profissão
operadora de caixa, natural de São Bernardo
do Campo, SP nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro, residente e domiciliada na rua Godofredo de
Godoy, 218, Jardim Luzitano, Mauá, SP, filha
de Melquiades Gonçalves Moura e de Maria
Fernandes da Silva Moura.
CARLOS ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão mecânico de manutenção, natural de Zito Soares, MG nascido
no dia três de novembro de mil novecentos e
sessenta e sete, residente e domiciliado Rua
Raimundo Corrêa, 678, Jardim Feital, Mauá,
SP, filho de José Leandro Filho e de Maria

Fernandes de Souza. JOSENEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, natural de Diadema, SP
nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e oito, residente e domiciliada no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de Josias dos Santos Teixeira e de Wasthi
Santino de Almeida Teixeira.
LUIZ MARCELO CHIAROTTO PIERRO,
estado civil solteiro, profissão médico, natural
de Mauá, SP nascido no dia vinte e seis de
junho de mil novecentos e oitenta, residente e
domiciliado Rua Alonso de Vasconcelos
Pacheco, 1531, Vila Falchi, Mauá, SP, filho de
Alberto Canguçu Pierro e de Leda Chiarotto
Pierro. KAYRUZAM GUILHERMINA AGOSTINI
DE LACERDA, estado civil solteira, profissão
médica, natural de Miradouro, MG nascida no
dia dezessete de junho de mil novecentos e
setenta e nove, residente e domiciliada no endereço supracitado, filha de Carlos Eugenio de
Oliveira Lacerda e de Rita de Cássia Agostini
Lacerda.
RAFAEL DA SILVA FRAGA, estado civil
solteiro, profissão operador de máquina, natural de Mauá, SP nascido no dia vinte e um
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete,
residente e domiciliado na rua Benedito
Cesário da Silveira, 383, Vila Correia, Mauá,
SP, filho de Ângelo Alves Fraga e de Lindalva
Pereira da Silva Fraga. VANESSA MEDEIROS
DE BRITO, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, natural de Mauá, SP
nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis, residente e domiciliada no
endereço supracitado, Mauá, SP, filha de Moizeis
Alves de Brito e de Valdeci Medeiros de Brito.
ARIVALDO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão operador de caldeira, natural de Ibicarai, BA nascido no dia vinte de
setembro de mil novecentos e cinqüenta e seis,
residente e domiciliado Travessa Esplanada,
146, Jardim Oratório, Mauá, SP, filho de Ariston
Alves de Sousa e de Anita Maria de Jesus.
ELZA CARDOSO DE MENEZES, estado civil
solteira, profissão do lar, natural de Campo
Grande, MS nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e sessenta e um, residente e domiciliada no endereço supracitado,
Mauá, SP, filha de Gilza Cardoso de Menezes.
MÜLLER JOSÉ BOSQUETI, estado civil
solteiro, profissão operador de máquinas, natural de Mauá, SP nascido no dia vinte e oito
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito,
residente e domiciliado Rua Edson Erasmo da
Silva, 121, Vila Carlina, Mauá, SP, filho de Sebastião José Bosqueti e de Rosangela Vieira
da Silva Bosqueti. RAFAELA PACHECO MARINHO, estado civil solteira, profissão auxiliar
de montagem, natural de Mauá, SP nascida
no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito, residente e domiciliada
Rua Zínias, 199, Jardim Primavera, Mauá, SP,
filha de Luiz Carlos Marinho e de Lucimara
Pacheco Marinho.
WESLEY ANDRE YAMAMOTO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, natural de Mauá, SP nascido no dia dezesseis
de novembro de mil novecentos e oitenta e
sete, residente e domiciliado Rua dos Canários, 16, Vila Tavares, Mauá, SP, filho de Luiz
Carlos Yamamoto e de Luzia Marioti Yamamoto. KELLY ANE RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão teleoperadora,
natural de Santo André, SP nascida no dia nove
de março de mil novecentos e oitenta e seis,
residente e domiciliada no endereço supracitado, filha de Francisco Batista de Souza e
de Maria de Fátima Ribeiro Souza.
CARLOS EDUARDO VELHO SILVA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, natural de Santo André, SP nascido no dia dezoito
de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois,
residente e domiciliado na rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 580 Apto 11, Parque São
Vicente, Mauá, SP, filho de José Velho Silva e
de Haydê Grabski Velho Silva. MARILIA
CRISTINA BRUNIEIRA, estado civil solteira,
profissão fisioterapeuta, natural de Mauá, SP
nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e seis, residente e
domiciliada na rua Braz Cubas, 732, Vila
Bocaina, Mauá, SP, filha de Atílio Bruniera
Netto e de Marilene Alves Garcia Bruniera.
WESLEY PURCINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de engenharia, natural de
Mauá, SP nascido no dia vinte e oito de abril
de mil novecentos e oitenta e seis, residente e
domiciliado na rua América Central, 64, Parque das Américas, Mauá, SP, filho de Claudinei
Purcino e de Carmelita Ramalho Purcino. ALINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Mauá, SP nascida no
dia quatorze de setembro de mil novecentos e
oitenta e sete, residente e domiciliada no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de João
Edson dos Santos e de Anália Regina de Borba
Santos.
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EDSON FERNANDES DOS SANTOS,
estado civil solteiro, profissão comerciante, natural de Mauá, SP nascido no dia vinte e três
de agosto de mil novecentos e setenta e três,
residente e domiciliado na rua Presidente Afonso Pena, 31, Parque São Vicente, Mauá, SP,
filho de Manoel Fernandes dos Santos e de
Iracema Ferreira da Silva Santos. CRISTINA
APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão comerciante, natural de
Apucarana, PR nascida no dia dezessete de
maio de mil novecentos e setenta e seis, residente e domiciliada na Avenida Barão de
Mauá, 5655, Jardim Itapeva, Mauá, SP, filha
de Alcides Antonio de Oliveira e de Hilda dos
Santos.
EDGAR TESSARIOL, estado civil divorciado, profissão montador, natural de Mauá,
SP nascido no dia dezessete de março de mil
novecentos e oitenta e quatro, residente e
domiciliado na rua João Barboza, 29, Jardim
Zaíra, Mauá, SP, filho de Eduardo Ferreira
Tessariol e de Ivone Lima da Silva Tessariol.
FLÁVIA ALENCAR MENDES, estado civil divorciada, profissão técnica de mobilização
ortop. natural de São Caetano do Sul, SP nascida no dia nove de outubro de mil novecentos e setenta e sete, residente e domiciliada
no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de
Benedito Mendes e de Enezita Alencar Mendes.
JOSÉ DAS GRAÇAS DE SOUZA REIS,
estado civil divorciado, profissão inspetor de
qualidade, natural de Visconde do Rio Branco, MG nascido no dia quatorze de agosto de
mil novecentos e quarenta e oito, residente e
domiciliado na Avenida Washington Luis,
2408, Vila Magini, Mauá, SP, filho de Agostinho de Souza Reis e de Inacia Loti Reis.
NIZIA ABRAÃO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão do lar, natural de Visconde do Rio Branco, MG nascida no dia
dezenove de setembro de mil novecentos e
cinqüenta e sete, residente e domiciliada no
endereço supracitado, Mauá, SP, filha de
Sebastião Abraão de Souza e de Idelzina
Abraão de Souza.
FABIO LEANDRO FENICH, estado civil
solteiro, profissão analista de suporte, natural
de Rio de Janeiro, RJ nascido no dia três de
fevereiro de mil novecentos e setenta e oito,
residente e domiciliado rua Solar, 430, apto.14,
bloco B, Jardim Antártica, São Paulo, SP, filho
de Lourival Teodoro Fenich e de Maria da Ajuda Fenich. TALITA PINHEIRO ZANETIC
GLENJAC, estado civil solteira, profissão bancária, natural de Santo André, SP nascida no
dia dois de junho de mil novecentos e oitenta
e sete, residente e domiciliada Rua Presidente Delfim Moreira, 308, Parque São Vicente,
Mauá, SP, filha de Marcos Roberto Zanetic
Glenjac e de Silvana Pinheiro de Mello.
MARCIO EDUARDO PENHA, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, natural de
Mauá, SP nascido no dia cinco de maio de mil
novecentos e oitenta e dois, residente e
domiciliado na rua Dr. Arioci Rodrigues Costa,
14 b, Vila Mercedes, Mauá, SP, filho de Bazilio
Aparecido Penha e de Diana Bispo de Souza
Penha. LETICIA GARDIANO REINATO, estado civil solteira, profissão enfermeira, natural
de Mauá, SP nascida no dia vinte e quatro de
abril de mil novecentos e oitenta e quatro, residente e domiciliada na rua São Manoel, 23,
Jardim Pedroso, Mauá, SP,filha de Fernando
Reinato e de Geny Gardiano Reinato.
DIEGO TADEU CORRAINE, estado civil
solteiro, profissão operador CNC, natural de
São Caetano do Sul, SP nascido no dia vinte
e um de março de mil novecentos e oitenta e
quatro, residente e domiciliado na rua Jesuíno
Nicomedio dos Santos, 395, Jardim Zaíra,
Mauá, SP, filho de Sergio Corraine e de Marly
A pa r e c i d a G o n ç a l v e s C o r r a i n e . S U S Y
ALVES BALBE, estado civil solteira, profissão servidora pública, natural de Mauá, SP
nascida no dia sete de março de mil nove-

centos e oitenta e cinco, residente e domiciliada no endereço supracitado, Mauá, SP,
filha de Edson Antonio Balbe e de Neide Maria Alves Balbe.
SILVIO HUMBERTO LOGIUDICE, estado civil viúvo, profissão representante comercial, natural de Igaraí – Mococa, SP nascido
no dia vinte de junho de mil novecentos e sessenta e quatro, residente e domiciliado Rua
Manoel da Nóbrega, 141, Jardim Miranda
D´Aviz, Mauá, SP, filho de Pedro Logiudice
e de Helena Gerardi Logiudice. MARIA
CLAUDINETE DA SILVA, estado civil solteira, profissão passadeira, natural de Murici,
AL nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil
novecentos e setenta e dois, residente e
domiciliada Avenida Eugenio Negri, 872, casa
02, Jardim Zaíra, Mauá, SP, filha de Sebastião Cândido da Silva e de Iracema Maria da
Silva.
DOUGLAS CUNHA, estado civil solteiro,
profissão operador de ponte rolante, natural
de Santo André, SP nascido no dia doze de
setembro de mil novecentos e noventa, residente e domiciliado na rua Álvaro Zuliani, 63,
Vila Magini, Mauá, SP, filho de Julio Cunha
Filho e de Luzinete Santana da Silva Cunha.
ALINE ALVES DOS REIS, estado civil solteira,
profissão recepcionista, natural de Mauá, SP
nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa, residente e domiciliada na
Rua Venezuela, 29, Parque das Américas, Mauá,
SP, filha de Eduardo Alves dos Reis e de Valdiva
Silva dos Reis.
ALAIR FRANCISCO, estado civil divorciado, profissão limpador geral, natural de Mauá,
SP nascido no dia cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis, residente e
domiciliado Rua Dr. Vicente de Carvalho Bruno, 918, casa 3, Jardim Flórida, Mauá, SP,
filho de Joaquim Francisco Filho e de Elvira
Cândida Francisco. JAETE BRITO DE
ALCANTARA, estado civil divorciada, profissão vigilante, natural de Campo Formoso, BA
nascida no dia quinze de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco, residente e
domiciliada no endereço supracitado, filha de
Antonio Eugenio de Alcântara e de Maria Brito
de Alcântara.
ELTON FERREIRA, estado civil solteiro,
profissão almoxarife I, natural de Mauá, SP
nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três, residente e domiciliado
na rua José Ribeiro de Freitas, 79, Vila Assis
Brasil, Mauá, SP, filho de Carlos Ely Ferreira e
de Sueli Aparecida Martins Ferreira. GRACY
KELLY ALVES DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Santo André,
SP nascida no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco, residente e domiciliada
na rua Monsenhor Giovani Bescalabrini, 184, Vila
Assis Brasil, Mauá, SP, filha de Waldir Gonçalves de Carvalho e de Claudia Alves de Carvalho.
DJAIR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, natural de
São Caetano do Sul, SP nascido no dia oito
de fevereiro de mil novecentos e setenta, residente e domiciliado Avenida Presidente
Castelo Branco, 2555, Jardim Zaíra, nesta
cidade, Mauá, SP, filho de Manoel de Oliveira e de Valdete de Oliveira. ELAINE RAMOS
CORREA, estado civil solteira, profissão promotora de vendas, natural de Mauá, SP nascida no dia quinze de julho de mil novecentos
e setenta e dois, residente e domiciliada no
endereço supracitado, filha de Israel Correa e
de Nair Ramos Correa.
VALMIR CHICAROLLI DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão radialista, natural de
Santo André, SP nascido no dia trinta e um de
julho de mil novecentos e oitenta e um, residente e domiciliado na rua Noel Rosa, 422,
Jardim Sonia Maria, Mauá, SP, filho de Benedito Joaquim de Souza e de Tereza Chicarolli de
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Souza. LIDIANE BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, natural de Penha de França, Capital, SP
nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois, residente e domiciliada
no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de João
Batista dos Santos e de Tânia Maria dos Santos.
ALEXANDRE SANZ XIMENES, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, natural de São Bernardo do Campo, SP nascido
no dia vinte e oito de março de mi, novecentos
e oitenta e quatro, residente e domiciliado rua
João Pessoa, 44, Vila Emilio, Mauá, SP, filho
de Ângelo Sanz Ximenez Neto e de Marli
Francisca de Paula Ximenes. KELLY
CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão operadora de produção,
natural de São Bernardo do Campo, SP nascida no dia vinte de agosto de mil novecentos e
oitenta e três, residente e domiciliada Rua Vitória Régia, 332, Jardim Primavera, Mauá, SP,
filha de Euvaldo Almeida dos Santos e de Maria Lucia de Jesus Santos Almeida.
VAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, natural de
Vila Matilde, Capital, SP nascido no dia oito
de março de mil novecentos e oitenta, residente e domiciliado na rua Angelina Góz, 134,
Jardim Araguaia, Mauá, SP, filho de Fernando
Baptista de Oliveira e de Maria da Conceição
Gama de Oliveira. ELAINE MEDEIROS
TAMBORI, estado civil solteira, profissão coordenadora de vendas, natural de Santo André,
SP nascida no dia quatro de outubro de mil
novecentos e oitenta e três, residente e
domiciliada na rua Noel Rosa, 1044, Jardim
Silvia Maria, Mauá, SP, filha de José Tambori
Junior e de Maria Madalena Medeiros Nóbrega
Tambori.
JAIME EMIDIO DE BARROS, estado civil viúvo, profissão aposentado, natural de
Garanhuns, PE nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e vinte e seis, residente e
domiciliado Rua Duque de Caxias, 893, Vila
Bocaina, Mauá, SP, filho de Noé Emidio de Barros e de Laura Morais. ROSA DUTRA, estado
civil solteira, profissão aposentada, natural de
Santarém, PA nascida no dia sete de abril de mil
novecentos e quarenta, residente e domiciliada
Rua Brasil, 106, Parque das Américas, Mauá,
SP, filha de Antonio da Silva Dutra e de Maria de
Jesus Dutra.
ALAN RIBEIRO BRAGA, estado civil solteiro, profissão eletricista de manutenção, natural de São Caetano do Sul, SP nascido no
dia vinte e oito de março de mil novecentos e
setenta e oito, residente e domiciliado na rua
São Francisco de Assis, 104, Jardim Zaíra,
Mauá, SP, filho de Pedro Vieira Braga e de
Generosa Jovita Ribeiro. ADRIANA CEZARINO IZIDORO, estado civil solteira, profissão prendas domésticas, natural de São
Caetano do Sul, SP nascida do dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e dois, residente e domiciliada no endereço supracitado, Mauá,
SP, filha de Aparecido Izidoro da Silva e de Marli
Aparecida Cezarino Izidoro.
LEIRISON MARINHO DA SILVA, estado
civil divorciado, profissão assistente administrativo, natural de São Paulo, SP nascido no
dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e
três, residente e domiciliado Rua La Paz, 247,
Parque das Américas, Mauá, SP, filho de José
Roberto da Silva e de Maria Margareth Marinho da Silva. MICHELLI ANDRESSA LANZA,
estado civil solteira, profissão assistente de
depto.pessoal, natural de Cascavel, PR nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove, residente e domiciliada
no endereço supracitado, filha de Laércio
Lanza e de Maria de Fátima de Souza.
CARLOS ALBERTO NEGREIRO ALVES,
estado civil solteiro, profissão auxiliar financeira,
natural de São Bernardo do Campo, SP nascido
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos
e oitenta e três, residente e domiciliado a rua
São Basílio, 57, Vila Augusto, Mauá, SP, filho de
João Carlos Negreiro Alves e de Lucineiz Vieira
da Silva Alves. TAÍNA APARECIDA DA SILVA,
estado civil solteira, profissão cuidadora, natural
de São Caetano do Sul, SP nascida no dia dois
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro, residente e domiciliada Rua São Basílio, 57,
Vila Augusto, Mauá, SP, filha de João Ferreira
da Silva e de Maria Aparecida Carvalho Silva.
THIAGO DE JESUS SILVA, estado civil
solteiro, profissão instalador de linha telefônica,
natural de Mauá, SP nascido no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e sete, residente e domiciliado na rua José Ferreira Cunha, 191,
Jardim Zaíra, Mauá, SP filho de Pedro Emido da
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Silva e de Solange Amélia de Jesus Silva.
PÂMELA SILVA ARAUJO, estado civil solteira,
profissão prendas domésticas, natural de São
Bernardo do Campo, SP nascida no dia trinta e
um de julho de mil novecentos e oitenta e seis,
residente e domiciliada no endereço supracitado,
Mauá, SP, filha de Nivaldo Delguingaro de Araújo e de Ivone Aparecida de Oliveira Silva Araujo.
DANIEL SEVERINO FILHO, estado civil
solteiro, profissão porteiro, natural de Mauá,
SP nascido no dia trinta de dezembro de mil
novecentos e setenta e dois, residente e
domiciliado na Rua Antonio Matroni, 64, Jardim Itapark, Mauá, SP, filho de Daniel Severino
e de Benedita dos Santos Severino. CAMILA
CRISTINA DE ALMEIDA KRISAN, estado civil
solteira, profissão do lar, natural de Mauá, SP
nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e sete, residente e domiciliada
no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de
Antonio Carlos Krisan e de Maria de Lourdes
de Almeida Krisan. (Isento de Emolumentos)
JOAQUIM PEREIRA DE MIRANDA, estado civil viúvo, profissão (aposentado), natural de
Cesário Lange, SP nascido no dia quatro de maio
de mil novecentos e trinta e cinco, residente e
domiciliado na rua América do Sul, 1370, casa
01, Parque das Américas, Mauá, SP, filho de João
Pereira de Miranda e de Rosalina Maria Gonçalves. JURACI APARECIDA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão aposentada, natural de Guarulhos, SP nascida no dia nove de
dezembro de mil novecentos e quarenta e um,
residente e domiciliada no endereço supracitado,
Mauá, SP, filha de Felício José dos Santos e de
Ercilia dos Santos. (Isento de Emolumentos)
ÉRICK JOHNNY NASCIMENTO DOS
SANTOS, estado civil solteiro, profissão jardineiro, natural de Mauá, SP nascido no dia dez de
março de mil novecentos e noventa e dois, residente e domiciliado na rua Benedita Franco da
Veiga, 4455, Bairro Feital, Mauá, SP, filho de João
Ferreira dos Santos e de Alessandra Nascimento. GISELE CRISTIANE DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Mauá, SP
nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e oito, residente e domiciliada
no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de
Nivaldo Pedro de Souza e de Maria Rosa Gonçalves de Souza. (Isento de Emolumentos)
WANDERLEY TOZATO JÚNIOR, estado
civil solteiro, profissão vendedor, natural de Rio
de Janeiro, RJ nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete, residente e domiciliado Rua Alfredo Figlia, 319,
Jardim Itapeva, Mauá, SP, filho de Wanderley
Tozato e de Marilda Bezerra de Melo. ELIDA
GABRIELA DAMACENA LOZADA, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Santo
André, SP nascida no dia oito de setembro de
mil novecentos e noventa e quatro, residente
e domiciliada no endereço supracitado, filha
de Norbeto Horacio Lozada e de Marlene
Damacena Soares. (Isento de Emolumentos)
ARMANDO APARECIDO GASPARINI,
estado civil solteiro, profissão inspetor de qualidade, natural de Mauá, SP nascido no dia três
de março de mil novecentos e oitenta e oito,
residente e domiciliado na rua Edemir Bozato,
184, Jardim Itapark, Mauá, SP, filho de Vanusa
Maria Soares Gasparini. STEPHANIE DE
SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, natural de Santo André, SP nascida no dia dez de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, residente e domiciliada no
endereço supracitado, Mauá, SP, filha de
Eduardo Pires Santos Filho e de Rosangela
Aparecida de Souza Santos. (Isento de
Emolumentos)
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão porteiro, natural de Santana do Ipanema, AL nascido no dia
vinte e dois de abril de mil novecentos e cinqüenta e seis, residente e domiciliado na rua
Humberto Primo Leardini, 40, casa 02, Jardim
Santa Lídia, Mauá, SP, filho de Helena Maria da
Conceição. NICE DE OLIVEIRA REGO, estado
civil solteira, profissão escolhedeira, natural de
Utinga, Santo André, SP nascida no dia
dezesseis de março de mil novecentos e sessenta e oito, residente e domiciliada no endereço supracitado, Mauá, SP, filha de Jason Borges
de Rego e de Luzia de Oliveira Rego. (Isento
de Emolumentos)
ANTONIO OLÍMPIO SOARES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de jardinagem, natural de Condado, PE nascido no dia seis de
junho de mil novecentos e cinqüenta e oito, residente e domiciliado na rua Bahamas, 48-B –
Parque das Américas, Mauá, SP, filho de Manuel Olimpio Soares e de Maria Teresa da Silva. SEVERINA MARIA DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão do lar, natural de Escada, PE nascida no dia vinte e três de março de
mil novecentos e cinqüenta e seis, residente e
domiciliada no endereço supracitado, Mauá, SP,
filha de Maria José dos Santos. (Isento de
Emolumentos)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Mauá, 23 de julho de 2011.
Bel.Gilce Galindo de Lima
Oficiala Registradora

EDITAL DE PROCLAMAS
SÃO CAETANO DO SUL - SP
WAGNER ZAGO, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, e de Interdições e
Tutelas da Sede da Comarca de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo;
FAZ SABER que pretendem se casar:
HUGO LUANDOS TOSETTO DA SILVA,
estado civil solteiro, domiciliado e residente
em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na rua Silvia, 2255, apto.32, e CRISTIANE
FERREIRA DE ARAÚJO, de estado civil solteira, domiciliada e residente em Mauá, Estado de São Paulo, na rua Cassiano Ricardo,
45, Bairro Feital;
Ele, técnico da qualidade, com 25 anos
de idade, de nacionalidade brasileira, natural
de Santo André, Estado de São Paulo, nascido no dia 17 de fevereiro de 1986, filho de
Marco Antonio da Silva e de Maria do Carmo
Tosetto da Silva.
Ela, representante comercial, com 30
anos de idade, de nacionalidade brasileira,
natural de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, nascida no dia 08 de março de
1981, filha de José Mota de Araújo e Rosa
Maria Ferreira de Araújo.
Apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil, artigo 1525, números I, III e IV.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado nesta
Serventia e publicado na imprensa local.
São Caetano do Sul, 16 de julho de 2011.
Cássio Gonçalles Romero
Escrevente

EDITAL DE PROCLAMAS
RIO GRANDE DA SERRA - SP
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525 do Novo Código Civil Brasileiro.
LUIZ MURJA DE OLIVEIRA, estado civil
solteiro, profissão operador de máquina, nascido em Mauá-SP, no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/01/
1985), residente e domiciliado na rua Padre
Jorge de Anchieta, 71, Jardim Miranda, Mauá,
SP, filho de João Luiz de Oliveira e de Marta
Murja de Oliveira.
CARLA LEITE CAMPOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Santo André-SP, no dia vinte de novembro de mil
novecentos e oitenta e nove (20/11/1989), residente e domiciliada na rua Francisco Morais
Ramos, 770, Jardim Novo Horizonte, Rio Grande da Serra, SP, filha de José Carlos Lins Campos e de Maria do Socorro Leite Campos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Lavro o presente, para ser fixado nesta
serventia e publicado na imprensa local
Observações: Editais de Proclamas para
fins de publicação no Oficial de Registro Civil
de Mauá-SP. (Isento de Emolumentos)
Rio Grande da Serra, 18 de julho de 2011.
Maria Christina Louchard de Góes
Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, números 1,3 e 4 do Código Civil Brasileiro.
ELE: ELIZEU ANTÕNIO MOREIRA, nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade,
nascido em Conceição do Castelo, Estado
do Espírito Santo, no dia 1 de abril de 1982,
residente e domiciliado na rua Souza Pinto,
352, Centro, Conceição do Castelo, ES, filho de Sebastião Lucas Moreira, falecido em
31.12.2010, no Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, nesta cidade de Conceição
do Castelo, ES e de Maria das Graças Fontan
Moreira (61 anos), residente na rua Souza
Pinto, 352, Centro, Conceição do Castelo,
ES.
ELA: KÁTIA APARECIDA BARBOSA
WENCESLAU, nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, de 29
anos de idade, nascida em Mauá, Estado de
São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na rua José Gonçalves
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Sanches, 119, Jardim Zaíra, Mauá, SP, filha
de Hamilton Aparecido Wenceslau (58 anos), e
de Iolanda Barbosa Wenceslau (58 anos), residentes na rua José Gonçalves Sanches, 119,
Jardim Zaíra, Mauá, SP.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser fixado em Cartório no
lugar de costume, e enviada cópia para
ser publicada no cartório do registro civil
da Cidade de Mauá, SP, residente da
Nubente.
Conceição do Castelo, ES, 14 de julho
de 2011.
Noemea Zandonade Feitoza
Registradora

EDITAL DE PROCLAMAS
SÃO PAULO - SP
Faço saber que pretendendo se casar
apresentaram os documentos pelo artigo 1525,
incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO YAMASAKI MARTINS VIEIRA,
estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido nesta Capital, no dia três de abril de mil
novecentos e oitenta (03/04/1980), residente e domiciliado à Rua Francisco Leitão, 205,
apto.94, neste subdistrito, filho de Cacil
Martins Vieira e de Masae Yamasaki Vieira.
VANESSA COSTA SANTIAGO, estado civil
solteira, profissão assistente de cadastro,
nascida em Santo André- SP, no dia vinte e
oito de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (28/09/1982), residente e domiciliada à rua Miguel Couto, 263, Jd. Silvia
Maria, Mauá-SP, filha de Pedro Francisco
Santiago e de Regina de Lourdes Costa Santiago.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na Imprensa local.
Cópia expedida para ser afixada no registro Civil referente à residência da pretendente.
São Paulo, 16 de julho de 2011.
Ricardo Silvio de Souza.
Escrevente Autorizado

EDITAL DE PROCLAMAS
SANTO ANDRÉ - SP
MARCO ANTONIO GRECO BORTZ, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da
sede do município e comarca de Santo André,
Estado de São Paulo.
Faz saber que pretendem casar-se e
apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro// DAVID XAVIER FERREIRA BARBOSA e PAULA ROBERTA SILVESTRE DA SILVA.
ELE, natural de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, nascido aos dezenove de
janeiro de um mil novecentos e oitenta e sete
(19/01/1987), profissão auxiliar de produção,
estado civil solteiro, domiciliado e residente à
Rua Alceu Alves da Silva, 177, Bandeirantes,
na cidade de Mauá, Estado de São Paulo, filho de Claudemir Garcia Barbosa e de
Marineide Xavier Ferreira Barbosa.
ELA, natural de São Bernardo do Campo (1º Subdistrito), Estado de São Paulo,
nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e um (02/08/1981), profissão vendedora, estado civil solteira, domiciliada e residente à Rua Jurutuba, 139, Vila
Helena, na cidade de Santo André, SP, Estado de São Paulo, filha de Luis Silvestre da
Silva e de Severina Maria Silvestre da Silva.
E conclama aos cidadãos que souberam
de algum impedimento, que manifestem a oposição na forma e no prazo da lei.
Isento de custas e emolumentos.
Santo André – SP, 15 de julho de 2011.
Mônica de Araújo L. Rodrigues
Escrevente

COMUNICADO CETESB
RIZZZO MONTAGENS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP,
torna Público que Solicitou junto á
CETESB, Renovação de Licença de
Operação para a atividade de Serralheria (exceto esquadrias) sem tratamento superficial, sito á Rua Cabo
João Romeu Teixeira,270 – Capuava
Município de Mauá / S.P.

COMUNICADO CETESB
DELTA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação N° 16007273,
válida até 27/07/2015, para Móveis
avulsos de madeira de uso residencial, fabricação de à AV. PAPA JOÃO
XXIII, 4675, MAUA, MAUÁ.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 20 (VINTE) DIAS
Processo nº
348.01.2004.012544-5/000000-000
Nº de Ordem 1533/2004
O Dr. RODRIGO SOARES, MM. Juiz
de Direito Titular da 5ª Vara Cível da
Comarca de Mauá, Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a JOÃO LUIZ DELGADO, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1.014.335, inscrito no CPF nº 637.453.728-91, casado com a herdeira Maria Célia Silva
Delgado, e CELSO PEREIRA DA
SILVA, brasileiro, maior, nascido em
31.01.1967, filho de Valmes da Silva
e Carmosina Pereira da Silva; que
foi proposta uma ação de INVENTÁRIO, autos 1533/04, requerida por
ADEMAR LEITE DA SILVA e outros,
constando da inicial que os autores
requereram a abertura de inventário,
em razão do falecimento de ORVALINA RODRIGUES LEITE DA SILVA, em data de 18/10/2004, figurando como inventariante o herdeiro
ADEMAR LEITE DA SILVA, cujo o
espólio é constituído por um único
bem imóvel, que foi transcrito nas
Primeiras Declarações. Encontrando-se os referidos herdeiros em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por edital para
os atos e termos da ação proposta,
para resposta no prazo de 15 dias,
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelos autores. E para que
produza seus efeitos de direito, será
o presente edital afixado e publicado
pela imprensa na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Mauá, aos 29 de julho de 2011.
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Comédia “Má Companhia”
será apresentada no Teatro
Municipal de Mauá
O espetáculo “Má Companhia”, comédia de Marcelo
Mansfield e Carlos Fariello,
chega a Mauá para única apresentação neste sábado, 30 de
julho, às 21h, no Teatro Municipal (Rua Gabriel Marques,
353 - Centro). Clientes Porto
Seguro e acompanhante podem assistir à peça com 50%
de desconto na compra de
seus ingressos.
Para participar da promoção, é necessário apresentar o
Cartão de Cliente Porto Seguro (Acidentes Pessoais Plus,
Auto, Auto Jovem, Bares e
Restaurantes, Empresa, Financiamento, Hotéis e Pousadas,
Moto, Multirisco, Odontológico,
Previdência Individual, Previdência Infantil, Rastreador,
Residência, Residencial Simplificado, Saúde, Vida Individual, Vida Mais Mulher, Vida Mais
Simples e Visa). Clientes Porto Seguro Consórcio Imóvel ou
Automóvel obtêm desconto
mediante apresentação de

comprovante de pagamento. O
desconto é exclusivo para a
peça e não cumulativo com
outras promoções do gênero.
Sinopse da peça
“Má Companhia” apresenta
uma colagem de textos e personagens dos atores Marcelo
Mansfield e Carlos Fariello, consagrados em participações especiais em espetáculos como
“Terça Insana”, “Quinta Q Pariu”,
“Casal de Segunda”, “Segundas
Intenções”, “Rashowbico” e nos
programas de TV “Zorra Total”,
da TV Globo, e “Cafi-Break”, da
Blue TV, da TVA. Quase um estudo de estilo, num formato simples, sem cenários monumentais ou figurinos intricados. Uma
comédia na qual o texto simples,
mas eficaz, e a presença cênica
carismática dos dois atores veteranos cria o espetáculo.
Classificação Etária: 14
anos - Informações: (11) 45550086

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Site quer
consolidar
carona
Objetivo é tirar 100 mil carros das ruas através de caronas entre funcionários de empresas .Com a missão de reduzir a quantidade de veículos em trânsito para melhorar
a qualidade de vida das pessoas e colaborar com o meio
ambiente, o empresário
Márcio Nigro lançou, em fevereiro de 2011, o site Caronetas
– caronas inteligentes. Sua
meta é tirar 100 mil carros das
ruas até o final deste ano.
Para isso, a empresa aposta
em ferramentas online inovadoras, serviço grátis e foco na
segurança do usuário através
das caronas corporativas.
A carona é ainda uma ação
rara em São Paulo, cidade
com 7 milhões de veículos circulando diariamente e habitantes que passam em média
quase 3 horas no trajeto casatrabalho. Em países como
Japão e Canadá, o “carpool”
- como é conhecida a carona
mundialmente - é comum e
incentivado pelos governos, já
que o CO2 é responsável por
15% das emissões globais e
o trânsito é a questão pública
número 1 em muitas cidades
grandes.
Qualquer um pode participar gratuitamente do site. O
processo dura menos de 1 minuto: basta inserir dados como
nome, empresa, e-mail e CEP
no site www.caronetas.com.br.
Caso a empresa do novo usuário esteja cadastrada, a autenticação como colaborador
é feita pelo e-mail corporativo
(nome@empresa.com.br) ou,
caso não tenha, pelo responsável da própria empresa.
Depois de autenticado, ele já
começa a receber e-mails de
possíveis caronas e tem acesso a seções exclusivas no
site.
Solução das
Palavras Cruzadas

Loas a alguns
mestres das letras
de nossa terra

Um poema de Aristides Theodoro
ilustração Inista de Neli Maria Vieira
“Profeta dos sertões! Ó mago
do Nordeste!
Velho Graça
grande Graciliano Ramos
homem do sertão das Alagoas
áspero, seco,espinhento
tal qual um mandacaru
tão bem descrito por ele
nos seus contos e romances monumentais
que por certo serão lidos e apreciados
enquanto houver alguém
que soluce a “Flor do Lácio”
peregrina, “inculta e bela”.
Graciliano Ramos
ombreando-se a outros titãs:
gente como o Euclides da Cunha de Os Sertões,
Gilberto Freyre e o mineiro de Cordisburgo,
o mago de Grande sertão: veredas –
pontos luminosos no céu das nossas letras.
Junto a outros
Como Jorge Amado, Zé Lins do Rego,
Erico Veríssimo, no Sul,
Oswald de Andrade, Drummond, Jorge de Lima,
Nelson Rodrigues e Dias Gomes, pincaros
da poesia, do romance e da dramaturgia brasileira.
Toca Filosófica, 30/05/2011

