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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

ALEXANDRE DE CARVALHO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/33.FLS.241-SUBDISTRITO 
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (08/07/1984), residente e domiciliado Rua Jaguarundi, 156, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Luz Santana e de Norma 
Conceição de Carvalho Santana. ROBERTA DE SOUZA PEREGO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/191.
FLS.262-SUBDISTRITO PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (31/05/1982), residente e domiciliada Rua Nicoló 
Tartáglia, 208, Jardim Coimbra, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Perego e 
de Nadir de Souza Perego.

LUCAS BRUNO CAVALI, estado civil solteiro, profi ssão desenhista projetista, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (11/01/1991), residente e domiciliado Rua Cabo Oscar Rossin, 38, Gopoúva, 
1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Marcos Bruno Cavali 
e de Maria Lidia Nunes da Silva Cavali. SOLANGE SILVA COUTO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
doze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (12/06/1989), residente e domiciliada 
Rua Trevo do Mato, 75, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides 
Teixeira do Couto e de Valdelucia da Silva Farias Couto."Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
RCPN do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

WANDERLEY SAMPAIO LEAL, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Altamira, Estado do Pará (CN:LV.A/127.FLS.017-SANTA LUZIA/MA), Altamira, PA no dia 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente e domiciliado 
Rua das Naiades, 168, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Israelita Sampaio Leal. ALANA MESSIAS PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de rebobinadeira, nascida em Potiraguá, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.
FLS.242-POTIRAGUÁ/BA), Potiraguá, BA no dia vinte e oito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e seis (28/02/1996), residente e domiciliada Rua das Naiades, 168, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anibal Batista Pinheiro e 
de Dalva Rodrigues Messias.

ROGÉRIO SIQUEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em radiologia, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/017.FLS.239 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e setenta (10/06/1970), residente 
e domiciliado Rua Laços de Ouro, 203, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Silvino José de Souza e de Maria do Socorro de Siqueira Souza. KARINA TEIXEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Rolândia, Estado do Paraná, Rolân-
dia, PR no dia três de abril de mil novecentos e noventa e três (03/04/1993), residente e 
domiciliada Rua Laços de Ouro, 203, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aparecido Teixeira e de Maria José Teixeira.

LEANDRO LUIZ FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-114,FLS.034-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e três (11/12/1973), residente e domiciliado Rua 
Malmequer-do-campo, 984, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Luiz Feitosa e de Marilena Campos Feitosa. CRISTIANE APARECIDA FELIX, estado civil 
solteira, profi ssão policial militar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-033,FLS.063-
-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(03/01/1980), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 984, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Moacir Felix e de Janilda Maria de Sousa Felix.

EDSOM CORREIA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido em Teixeira, 
Estado da Paraíba (CN:LV.A/008.FLS.179-ÁGUA BRANCA/PB), Teixeira, PB no dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta (03/05/1980), residente e domiciliado Estrada do 
Pêssego, 4006, B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moizés Alves Querubim e de 
Francisca Correia. CILENE DE MAGALHÃES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Iguaracy, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/022.FLS.011 IGUARACY/
PE), Iguaracy, PE no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/09/1984), residente e domiciliada Estrada do Pêssego, 4006, B, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lucas Domingos Pereira e de Rosália Magalhães Pereira.

CAPELA VIANGA DIOU DONNE, estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em Damba 
- Uíge - Angola, Damba - Uíge - Angola no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e 
dois (13/05/1972), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1232, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Capela e de Mambu Juliana. 
MIRIAM INES, estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento polivalente, nascida 
em Cabinda - Angola, Cabinda - Angola no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
setenta e quatro (23/03/1974), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1232, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Ines e de Joana Matondo.

BRUNO RAFAEL GONÇALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.278V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e um (30/06/1991), residente e do-
miciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 228, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre 
Fernandes e de Maria dos Anjos Gonçalves. SABRINNA VIEIRA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro (CN:LV.A/821.FLS.076-5º CIRCUNSCRIÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de 
Janeiro, RJ no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e um (06/04/1991), residente e 
domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 228, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ribamar 
Pereira do Nascimento e de Veronica Maria Vieira do Nascimento.

ALEXSANDRO DE AGUIAR ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.231-2º OFÍCIO DE 
ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (22/02/1991), residente e domiciliado Rua Noêmia Roberto da Silva, 135, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Moreira Andrade e de Maria 
Rita Souza de Aguiar. ROSANGELA FEITOZA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.286-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e sessenta e sete 
(20/05/1967), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 454, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves Feitoza e de Erunias Maria da Conceição Feitoza.

MATIAS FRUTUOSO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.051 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e dois (22/05/1992), 
residente e domiciliado Avenida Líder, 1507, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Matias Frutuoso e de Terezinha Inacia Frutuoso. JÉSSYCA ARYSSA 
GOMES DE SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida 
em Inajá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.238-INAJÁ/PE), Inajá, PE no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e três (29/12/1993), residente e 
domiciliada Avenida Líder, 1521, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Vieira Lima e de Ana Paula Gomes de Souza.

JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 067,FLS.116V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove (31/05/1989), 
residente e domiciliado Rua Jutairana, 45, casa 03, Cidade Líder, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Emilia Gonçalves da Silva. GIOVANA 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-416,FLS.094-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de março de dois 
mil (09/03/2000), residente e domiciliada Avenida Itaquera - Travessa Nossa Senhora da 
Conceição, 060, A, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenildo 
Pereira da Silva e de Catia Alves.

RAFAEL FABRICIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (11/05/1988), residente e domiciliado Rua Andréas Amon, 170, apartamento 
22-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenilda 
Fabricio da Silva. VANESSA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.014-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (04/01/1986), residente 
e domiciliada Rua Andréas Amon, 170, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dejanira Alcantara de Sousa.

JEFERSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão pes-
quisador de campo, nascido em Curitiba, Estado do Paraná (CN:LV.A/520.FLS.229-1º 
OFÍCIO DE CURITIBA/PR), Curitiba, PR no dia treze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (13/12/1986), residente e domiciliado Rua Martinho de Brito, 03, Para-
da XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Vieira Lima e de 
Rosemeire Pereira dos Santos. JÉSSICA COSTA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/68.
FLS.100V-SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (02/09/1989), residente e domiciliada Rua José Filgueira, 
08, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira de 
Freitas e de Maria Núzia Costa de Freitas.

DJALMA DE JESUS CAETANO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.073-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/12/1985), 
residente e domiciliado Rua Tubuna, 27, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma de Jesus Caetano e de Bernadete Nazaré 
da Silva Caetano. CRISTIANEIDE RIBAS, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.116V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (30/09/1986), residente e domiciliada Rua Tubuna, 27, casa B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosineide Aparecida Ribas.

ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/26.FLS.023V FLORESTA AZUL/BA), 
Itabuna, BA no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa (18/11/1990), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 522, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenaldo Vieira de Almeida e de Alexandra Rocha 
Carneiro de Almeida. INGRID ESTANISLAU DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/66.FLS.073-1º 
DISTRITO DE NILÓPOLIS/RJ), Nilópolis, RJ no dia três de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (03/06/1989), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 522, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel de França Alves 
e de Monica Luciene Estanislau.

ALEX OLIVEIRA DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (02/01/1986), residente e domiciliado Rua Mica, 175, casa 02, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Oliveira de Barros e de Isabel Cristina Cardoso de 
Barros. DENISE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão atendente, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (11/06/1981), residente e domiciliada Rua Mica, 175, Jardim 
Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luzia dos Santos.

ANTONIO VITAL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado de manuten-
ção, nascido em Rolândia, Estado do Paraná, Rolândia, SP no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e sessenta (09/01/1960), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 43, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Barbo-
sa da Silva e de Iraci Oliveira da Silva. ABINOAN MARIA SILVA DO AMARAL, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e cinquenta e nove (19/07/1959), residente e 
domiciliada Rua Amor de Índio, 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Abraão Eloi da Silva e de Marinete Maria da Silva.

DANILO PIRES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão borracheiro, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/227.FLS.83-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março 
de mil novecentos e noventa e cinco (28/03/1995), residente e domiciliado Travessa 
Gaspar Romano, 64, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio de 
Souza e de Andreia Pires Araujo. ROSELI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/02.FLS.259V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (05/10/1975), 
residente e domiciliada Travessa Gaspar Romano, 64, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira e de Izaura Gonçalves.

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (28/07/1964), residente e domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 37, 
casa A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de Odete de 
Oliveira Santos. EDMÉIA NASCIMENTO MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública estadual, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.152-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e cinquenta e oito 
(23/12/1958), residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 37, casa A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wilson Jupiter Moreira e de Maria Edith do Nascimento.

ALMIR JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/252.FLS.254V-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e oito (18/05/1998), 
residente e domiciliado Rua Catalpa, 167, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Almir José de Freitas e de Regina Aparecida Guimarães se Freitas. KATHLEEN 
CRISTINA NUNES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão consultora de atendimento, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/515.FLS.198-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e nove (31/03/1999), 
residente e domiciliada Rua Flor de Júpiter, 17, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aleksandro de Oliveira Gonçalves e de Marcelita Almeida Nunes.

GILDÁSIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, nascido em 
Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/77.FLS.229 JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia vinte 
e cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois (25/07/1992), residente e domiciliado 
Rua João Rossi, 371, casa 02, Jardim Rossi, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edite Carlos da Silva. ELAINE FERREIRA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia (CN:LV.A/52.
FLS.073-SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA), São Gonçalo dos Campos, BA no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (29/12/1983), residente e 
domiciliada Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 20, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Cerqueira de Freitas e de Helena Ferreira de Freitas.

RODRIGO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Osasco, 
neste Estado (CN:LV.A/003.FLS.270-1º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no 
dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e seis (20/06/1976), residente e domiciliado 
Rua Nicolino Mastrocola, 334, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
José de Almeida e de Vera Lucia Maria Almeida. CRISTINA APARECIDA PANTANO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e oito (25/06/1978), 
residente e domiciliada Rua Nicolino Mastrocola, 334, Vila Corberi, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Anésio Pantano e de Anadir da Costa Pantano.

CLAYTON AUGUSTO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/266.FLS.130V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (18/09/1989), residente 
e domiciliado Rua Arbela, 748, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Katya Valeria Alves. MAIARA SOUSA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.254V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
noventa e três (21/09/1993), residente e domiciliada Rua Arbela, 748, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Paulo da 
Silva e de Gilmara Pereira de Sousa.

RODRIGO DIAS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/056,FLS.034V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete (27/06/1987), residente 
e domiciliado Rua Aldeia da Formiga, 33, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Reinaldo Dias Soares e de Darci Gomes da Silva. EDINÉA BISPO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
(CN:LV.A/258,FLS.193-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
onze de março de mil novecentos e oitenta e três (11/03/1983), residente e domiciliada 
Rua Aldeia da Formiga, 33, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Gonzaga Bispo e de Maria Gorete Santos Bispo.

MÁRCIO AUGUSTO RICCI, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito 
(08/02/1968), residente e domiciliado Rua Maria Andresa de Abreu, 08, casa 01, Jardim 
Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricci e de Aparecida Moretto Ricci. 
CLÁUDIA CORREIA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e nove (04/12/1969), residente e domiciliada Rua 
Maria Andresa de Abreu, 08, casa 01, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Correia de Lima e de Dulcinéia Sposito de Lima.

CRISTIANO RODRIGUES LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de ofi cina, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 61,FLS.287-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e dois (02/07/1992), residente 
e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1590, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Lemos e de Clarice Rodrigues de Souza. MAYARA 
GARRIDO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de ofi cina, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-117,FLS.188V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e noventa e sete (28/06/1997), residente e domiciliada 
Rua Malmequer-do-campo, 1590, casa B, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio de Souza e de Elaine Aparecida Garrido de Souza.

THIAGO LUCA DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nas-
cido em neste Distrito, (CN:LV.A/083,FLS.217-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (08/08/1985), residente e domiciliado 
Rua Chão de Giz, 24, QO, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sandro Rogério de Abreu e de Rosangela Luca de Abreu. GÉSSYCA 
MANUELLY SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em 
Campina Grande, Estado da Paraíba, (CN:LV.A/046,FLS.283-2º OFÍCIO DE CAMPINA 
GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (10/02/1989), residente e domiciliada Rua Chão de Giz, 24, QO, Conjunto Habi-
tacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Pereira Martins e 
de Gedilza Santos Pereira.

FRANCISCO REGINALDO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Quixeramobim, Estado do Ceará (CN:LV-A 012,FLS.039-MANITUBA-QUIXERA-
MOBIM/CE), Quixeramobim, CE no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta 
e quatro (15/08/1974), residente e domiciliado Rua Suzana de Melo, 186, casa 03, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Barbosa de Lima 
e de Maria Facundo de Lima. MIRIAN BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Alcobaça, Estado da Bahia (CN:LV-
-A 028,fl s.102-JUERANA/BA), Alcobaça, BA no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (27/11/1974), residente e domiciliada Rua Suzana de 
Melo, 186, casa 03, Vila Progresso, São Paulo, SP, fi lha de Justino Barbosa da Silva 
e de Floriana Cachoeira da Silva.

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Cratéus, Estado do Ceará (CN:LV.A/29,FLS.115V-CRATÉUS-CE), Cratéus, CE no dia 
dois de junho de mil novecentos e cinquenta e oito (02/06/1958), residente e domiciliado 
Rua Malmequer-do-campo, 930, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Raimundo Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes Soares. MARTA TEIXEIRA DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pirenópolis, Estado de Goiás 
(CN:LV.A/10,FLS.48-ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO), Pirenópolis, GO no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (20/12/1967), residente e domiciliada 
Rua Malmequer-do-campo, 930, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vicente Monteiro de Almeida e de Aparecida Teixeira.

EDNER DA SILVA BOTELHO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
oitenta (27/03/1980), residente e domiciliado Rua Sargento Pedro dos Santos, 78, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edner da Silva Botelho e de Terezinha 
Donata da Silva Botelho. CLÉBIA LOURENÇO CHAGAS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar admnistrativo, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (21/02/1979), residente e 
domiciliada Rua Sargento Pedro dos Santos, 78, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Euclides Fernandes Chagas e de Maria Lourenço da Silva Chagas.

DANIFER CIRILLO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/232,FLS.298V-PENHA DE FRANÇA-SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa (21/12/1990), 
residente e domiciliado Rua Francisco Garcia, 51, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valmir Rodrigues da Silva e de Andréa Cirillo da Silva. RAQUEL 
FRANCELINO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Po-
rangatu, Estado de Goiás (CN:LV.A/61,FLS.025 PORANGATU-GO), Porangatu, GO no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/01/1994), residente 
e domiciliada Rua Francisco Garcia, 51, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Odair Francelino Coutinho e de Catia Francelino Coutinho.

WALLAS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nascido 
em Xique - Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.187V-XIQUE-XIQUE/BA), Xi-
que - Xique, BA no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/12/1994), residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 359, casa 02, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Marques Dias e de Tânia do Carmo 
Santos. MELISSA DA SILVA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/389.FLS.065-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
janeiro de dois mil e um (08/01/2001), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 359, 
casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Xavier Filho e 
de Elizete da Silva Carvalho.

TIEGO MOREIRA PINTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão servidor público 
estadual, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de outubro 
de mil novecentos e oitenta e sete (17/10/1987), residente e domiciliado Rua Chubei 
Takagashi, 601, apartamento 21-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir 
Pinto da Silva e de Eudy Moreira de Matos da Silva. DANIELA DE PAULA SANCHES, 
estado civil divorciada, profi ssão servidor público estadual, nascida em Subdistrito In-
dianópolis, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (21/04/1984), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 601, bloco 
A, apartamento 21, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aparecido 
Sanches e de Vera Lucia de Paula Sanches.

SILVIO RODRIGUES GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/039.FLS.283-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e sessenta e três (31/07/1963), residente e domiciliado 
Rua Ivo Paixão, 13, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lores 
Garcia e de Helena Rodrigues Lores Garcia. JANAÍNA AIRES DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/073.
FLS.277 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (27/01/1984), residente e domiciliada Rua Ivo Paixão, 13, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Jose de Andrade e de 
Maria Aparecida Aires.

RAPHAEL HERIBERTO SETARA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.172-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e oitenta e três (16/03/1983), residente e domiciliado Rua 
da Encerca, 17, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fioravante Setara 
Alonço e de Ana Aparecida Setara. NATASHA RAMOS NASCIMENTO MORENO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/247.FLS.008-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito (09/07/1988), residente e domiciliada Rua da 
Encerca, 17, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarciso Moreno da Silva 
e de Magali Ramos Nascimento.

JULIO CESAR DE PAULA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/032.FLS.084V-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (30/07/1985), 
residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, apartamento 24, Jar-
dim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesar de Brito e de Maria José de 
Paula. MICHELINE JÉSSICA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
atendimento, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.072-
-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (15/08/1988), residente e domiciliada Rua São João do Cariri, 505, bloco 03, 
apartamento 24, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonçalo da 
Silva e de Dilma de Fátima Silva.

BRUNO CATALANI RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão coordenador trade 
marketing, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de 
mil novecentos e oitenta e quatro (16/08/1984), residente e domiciliado Avenida Pires do 
Rio, 3144, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alex Lima Rodrigues e de 
Vera Lucia Catalani. THALITA RODE PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/12/1987), residente e domiciliada Rua Edson de Souza, 
591, Jardim Flor da Montanha, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito Marcos Pinheiro Neto e de Elizabeth da Silva Pinheiro."Cópia Enviada 
Pelo Ofi cial de RCPN do 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado"

A felicidade é subjetiva. Apesar disso, a Universidade de Yale, 
uma das mais respeitadas do mundo, criou um curso que 
ensina o que ser feliz e ter uma vida plena. A repercussão 

das aulas causou muito mais surpresa do que o tema proposto. 
“Hapiness and the Good Life” se tornou um fenômeno. Em 
apenas um semestre, mais de 1,2 mil estudantes de graduação 
se inscreveram, o que bateu o recorde de 317 anos de história 
da instituição. Oferecido em módulo reduzido pela internet, o 
treinamento atraiu mais de 91 mil pessoas, de 168 países.  

 
O sucesso do curso, criado pela professora de psicologia e 

ciências cognitivas Laurie Santos, pode ser uma mensagem. A 
ideia é discutir os equívocos que cometemos quando se fala em 
felicidade e também apresentar estratégias para criar hábitos 
melhores. Ou seja, ser mais feliz.

 
A urgência do tema fi cou clara também na própria sala de aula, 

com o enorme impacto criado por uma ação da professora. Em 
determinado dia, ela entregou pedaços de papel aos alunos, nos 
quais estava escrito “sem aula hoje”. Foi no meio do semestre, 
com as provas e os trabalhos aumentando, todos exaustos e 
estressados. Existia uma regra: eles não poderiam usar aquela 
uma hora e quinze minutos inesperados de tempo livre para es-
tudar. Eles tinham que aproveitá-los. Nove alunos a abraçaram, 

Você sabe ser feliz? O curso mais procurado em 317 anos de história na Universidade de Yale 
revelou o desespero da busca e as noções equivocadas atuais sobre o que é 
uma vida feliz e com signifi cado

dois choraram. Muitos relataram depois sensações e momentos 
incríveis que viveram naquela hora livre.

Laurie havia criado uma aula diferente, sobre a psicologia de 
viver uma vida feliz e com signifi cado. Ela pretendia que a lição 
permanecesse na mente dos alunos. Por todo o semestre, expli-
cou o porquê de pensarmos da maneira que pensamos. Depois 
disso, desafi ou os alunos a usar o conhecimento para mudar suas 
próprias vidas. Cancelar a aula não foi só uma maneira de lhes 
dar descanso, mas foi uma imersão no assunto, uma provocação: 
ela estava pedindo para que eles parassem de se preocupar com 
notas, nem que fosse por uma hora. 

 
A ideia por trás da aula é enganosamente simples, e muitas 

das lições são familiares, como a gratidão, ajudar ao próximo, 
dormir o sufi ciente. Difícil é a aplicação desses conceitos, uma 
questão que Laurie Santos repete: “nossos cérebros geralmente 
nos levam a más escolhas. Mesmo quando percebemos, é difícil 
de parar com os maus hábitos”. 

 
Ser feliz pode estar em repensar atos e costumes e dar a cada 

coisa de nossas vidas o verdadeiro peso que elas têm, sem fi car 
mergulhado em cansaço, culpa e ansiedade. Sobre uma boa vida, 
a professora avisou aos estudantes que eles já sabem como vivê-

-la: só precisam praticar. Muitos alunos contaram como o curso 
mudou a vida deles.  “Se você é muito grato, me mostre, mude 
a sociedade”, disse a professora. 

 
O maior erro das pessoas sobre a aula é que Laurie Santos 

estaria oferecendo uma medida certa para a felicidade. “É algo 
que você deve trabalhar todos os dias. Com o tempo, essas ha-
bilidades auxiliarão a desenvolver hábitos melhores e a ser mais 
feliz. Espero que eles permaneçam com as pessoas pelo resto da 
vida”. O curso, porém, não tem previsão de ser repetido.

Fonte: Universidade de Yale.
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