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Cartório do Brás se moderniza

Eduardo Cedeño Martellotta

A

tuando há um ano como
Oficial de Registro do 6º
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais Subdistrito Brás (foi empossado em 22
de fevereiro de 2010), Paulo Eduardo Pereira Conde, de 34 anos, contou, em entrevista ao Jornal do
Brás, que fez várias transformações no local para melhor atender
a comunidade do bairro.
Entre as melhorias, está o início do processo de digitalização
dos arquivos, que está sendo
feito aos poucos, em virtude do
alto custo. “Começamos pelos
livros antigos”, disse ele.
Além disso, até abril começará a funcionar a Emissão de
Certificados Digitais. “É a identificação (assinatura) da pessoa
física ou jurídica na Internet. São
poucos os cartórios que fazem
isso”, contou Paulo Eduardo.
Outra novidade é o site, que está
em construção.
Paulista de Piratininga, cidade próxima a Bauru, Paulo Eduardo disse que o cartório, com 18
funcionários, faz autenticação de
documentos, reconhecimento de
firmas, lavratura de Procurações
e Atos de Registro Civil (nascimento, casamento, óbito).
Os serviços mais procurados
são autenticações, reconhecimento de firmas e procurações.
“O cartório, na parte de registro
civil, é baixo, devido ao grande

O Oficial Paulo Eduardo
número de empresas aqui no
Brás”, explicou ele.
Procura maior pelos
bolivianos
Como os bolivianos, em sua
maioria, trabalham nas empresas
de confecção e moram no Brás, a
maior procura no cartório é feita
por eles, em torno de 70% de
todo público.
Registro de imigrantes
O lugar guarda também muitos registros dos primeiros imigrantes que chegaram aqui. A
data de fundação do cartório é 6
de março de 1875. “É o terceiro
cartório mais antigo da Capital”,
disse Paulo Eduardo. Esses registros eram de italianos, espanhóis,
alemães e portugueses, a maioria
de italianos. “Existem muitos pedidos solicitando a certidão de
nascimento e casamento dos avós

Paulo Edson está há 27 anos no Cartório do Brás
e bisavós”, completou. Hoje os
registros são de bolivianos e uma
Nomes esquisitos
e de famosos
parte de coreanos e libaneses. De
Já foram registrados muitos nocada dez registros, sete ou oito
são de bolivianos.
mes esquisitos no cartório do Brás.
“Quando uma pessoa quer regisO trabalho do Oficial
trar um nome esquisito, temos, por
O oficial é a pessoa conferida pelo Estado para dar fé pública nos documentos. “A certidão
de nascimento é o documento
oficial para dar início à vida do
cidadão. Sem ela, não se consegue nada. É um documento primordial para qualquer pessoa”,
ressaltou.
Os casamentos caíram muito, disse ele. Hoje, são realizados no cartório, de 15 a 20 casamentos por mês. Paulo atribui
isso à diminuição das residências no bairro e aumento do co- função, fazer a recusa desse regismércio. O Juiz de Paz para casa- tro. E, caso a pessoa insista, manmento é uma função que está em damos o pedido para o juiz correextinção, segundo ele.
gedor decidir”, disse Paulo Eduar-

do, que faz questão de conversar
com a pessoa acerca das consequências que viriam para o filho no
futuro. “Aí a pessoa acaba concordando e vê outro nome”.
É frequente também os pais
registrarem os filhos com nome
de artistas ou jogadores famosos. Paulo lembrou que, quando
trabalhava no cartório de Piratininga, sua cidade natal, uma
mulher queria colocar o nome do
filho de Carrapato. “Era uma homenagem ao avô dela, que tinha
esse sobrenome. Aí é compreensível. Tem que haver um senso
comum do que é ou não “constrangedor”.
Registros da família
Matarazzo e escravos

O escrevente Paulo Edson
Montalvão Sampaio trabalha há
27 anos no cartório. “Tem um
Conde Matarazzo registrado

aqui, além de registros da época
da escravidão”.
Famosos passaram
pelo local
Outra funcionária bem antiga
do cartório é Marli Maria Franzino Oliveira. Ela atua ali há 21 anos
e atualmente exerce a função de
substituta. Ela lembrou que famosos já passaram pelo cartório –
os atores Mário Gomes e Ícaro
Silva (ex-Malhação) têm firma no
Brás, e o cantor/músico Jairzinho
foi registrado lá por meio de seus
pais, Claudine e Jair Rodrigues.
Ainda segundo ela, a Dra. Havanir Nimtz casou-se no local. A
saudosa Cora Coralina, poetisa e
contista, também.
“Eu já fiz um casamento de
uma pessoa cujo nome era Motel”, recordou Marli. “Várias pessoas das famílias Matarazzo e
Noal (de Ivo Noal) têm registro
aqui”, contou ela.
Marli finalizou a entrevista
dizendo que o cartório já funcionou nas ruas Rubino de Oliveira, Sampson e João Boemer (em
dois endereços) antes de se mudar para o atual endereço, cujo
prédio é tombado.
O Cartório do Brás fica na rua
Casemiro de Abreu, 586 e funciona de segunda a sexta das 9h
às 17h e aos sábados das 9h às
12h. Mais informações pelos fones 2693-0871/ 2272.

Lu Alckmin anuncia
Escola de Moda
O objetivo é formar costureiras e bordadeiras para
atender este mercado em expansão
A Presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Lu Alckmin,
anunciou na noite do último dia 1º de fevereiro,
na São Paulo Fashion
Week, a implantação de
uma Escola de Moda no
Fundo Social.
A Escola de Moda,
que faz parte da Escola
de Qualificação Profissional, terá
cursos nas áreas de roteiro de
costura (modelagem, corte e costura), bijuteria, confecção de caixas, bordados, crochê e patchwork. Serão quatro horas por
dia de aulas durante o período
de um mês e meio. Os alunos serão selecionados por entidades
assistenciais da capital e encaminhados ao Fundo Social.
O curso foi formatado após
ouvir as necessidades dos profissionais desta área. Só para se
ter uma ideia, a indústria da
moda brasileira, reúne 30 mil empresas, movimenta R$ 50 bilhões

O deputado federal José Aníbal assume a
Secretaria de Energia do Estado de São Paulo

ao ano e emprega 1,7 milhão de
pessoas. “Esta é uma forma de
ampliarmos as chances da população carente na busca por uma
vaga no mercado de trabalho”,
declarou Lu Alckmin, antes de
assistir ao desfile de Lino Villaventura.
Após o desfile, o estilista, em
conversa com a primeira-dama,
reforçou a necessidade de contratação de mão-de-obra especializada. “Temos carência de pessoas com qualificação. Faltam
costureiras, bordadeiras. Fico
muito feliz com a notícia”, declarou Lino Villaventura.

Mulher!
Cuide da Beleza interior com
alimentação orgânica (saúde)
e da Beleza exterior com cosméticos
botânicos.
Há 50 anos no mercado.
Fale com: Marta 3497-1124
Dora 2208-8372

Diante de um auditório lotado de
autoridades, e eleitores, o deputado federal José Aníbal assumiu, dia 3 de janeiro último, a Secretaria de Energia do
Estado de São Paulo em cerimônia realizada no auditório da Sabesp, na zona
norte da Capital.
Em seu discurso de posse, José
Aníbal ressaltou o papel modernizador
do PSDB na história recente do Brasil e
de São Paulo, sobretudo o do ex-governador Mário Covas. Assim como o governador Geraldo Alckmin, José Aníbal
defendeu que o Plano Real e as reformas estruturais levadas a cabo pelo expresidente Fernando Henrique Cardoso mudaram os rumos do País. Por diversas vezes o deputado foi interrompido pelos aplausos.
José Aníbal reiterou que o desafio
no comando da pasta é aumentar e diversificar a matriz energética de São Pau-

Tapeçaria
Reforma de Estofados
e Cadeiras
Facilitamos o Pagamento
Fone:

lo, sobretudo por meio de alternativas
sustentáveis.
Por fim, José Aníbal se disse bastante otimista com este novo ciclo que se
inicia no governo de São Paulo. “A secretaria de energia não vai ter nenhuma
restrição à interlocução com todos os
setores da sociedade, com os investidores, com os consumidores, com os
ambientalistas. Vamos trabalhar todos
juntos”, disse o deputado.
Ao fim da cerimônia, José Aníbal recebeu os cumprimentos da amiga e presidente do Projeto Amamos São Paulo,
dona Lena Mota que disse: “Parabéns
amigo José Aníbal, São Paulo precisa
muito de você”.

Na foto, dona Lena Mota,
presidente do Projeto Amamos
São Paulo e o secretário
José Aníbal.

SEU CARTUCHO
USADO
VALE R$ DINHEIRO!

PRECISA-SE
URGENTE

COMPRAMOS CARTUCHOS E TONNERS DE
IMPRESSORAS ORIGINAIS VAZIOS
HP – CANON – SAMSUNG
BROTHER – LEXMARK
RETIRAMOS

2216-6312

(11) 5527-7048
jtcartuchos@bol.com.br

Instalação de som, alarmes
e acessórios para autos

NO LOCAL
GRÁTIS

Tel.:

2291-1633

3208-1762 - R. Azevedo Junior, 54 - Brás - SP

BOLSAS E SACOLAS TÉRMICAS
PREÇOS
ESPECIAIS PARA
ATACADISTAS E
DISTRIBUIDORES

NO CORAÇÃO DO BRÁS
CONHEÇA O MAIOR ATACADO E VAREJO
DE BOLSAS TÉRMICAS DO BRASIL

PROMOÇÃO ESPECIAL
NA COMPRA ACIMA DE 12 ESFIHAS
GANHE 1 COCA-COLA 2 LTS.
À RETIRAR

shop@brastermicashop.com.br

Rua João Teodoro, 1355 – Brás - Fone: (11) 3313-6035

