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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:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: JHONNATAN WILSON AFONSO, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Afonso e de Elza Donizetti Torres. A 
pretendente: SILVÂNIA DIAS PASCOA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Francisco do Piaui, PI, no dia (25/04/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Dias Carneiro e de Teresinha Celina 
de Pascoa Carneiro.

O pretendente: ROBERTO AMARO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/06/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Amaro de Souza e de Joana Maria de Souza. A pretendente: 
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (14/11/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilzete de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO SANTOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alaerte Francisco Santos Ribeiro e de Iraides Ribeiro Ponte. A 
pretendente: ALINE AQUINO PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Odirlei Pereira Lima e de Angelica Aquino da Silva.

O pretendente: JOAQUIM MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Jacaraci, BA, no dia (01/11/1946), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Vitalino Marinho e de Antoninha Marinho. A pretendente: JOSEFA MORAES 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Andradas, MG, no dia 
(08/01/1935), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Moraes 
dos Santos e de Maria Emiliana Pereira.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maricelia Pereira da Silva. A pretendente: VALDELICE FERNANDES 
MESQUITA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Caucaia, CE, no dia 
(16/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves 
de Mesquita e de Terezinha Fernandes de Brito.

O pretendente: EDSON ROBERTO LIRA, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Cambe, PR, no dia (11/12/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro Lira e de Benedita Isabel Soares Lira. A pretendente: 
ESDRAS SIDENI TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em Bo-
caiúva, MG, no dia (09/03/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Antônio Teixeira e de Maria José Teixeira.

O pretendente: ADONIELTON VIANA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão tecelão, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Juvenilton Francisco Moura e de Roseli Rodrigues Viana. A pre-
tendente: LUANA DE JESUS FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luciene de Jesus França.

O pretendente: CAIQUE APARECIDO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1993), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Araujo Ferreira 
e de Neilane Aparecida de Jesus Ferreira. A pretendente: THAMIRIS MILENA MORENO 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adair de Souza e de Aparecida Cristina Moreno de Souza.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES REIS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/07/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mauro de Souza Reis e de Normandia Rodrigues Lobo. A pretendente: 
LAIS STEPHANIE ROBERTO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Denilson Rodrigues Souza e de Gleice Camila Roberto Inacio.

O pretendente: ROGÉRIO POSSOMATO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Moreira Guimarães e de Marina Possomato. 
A pretendente: MICHELE CAROLINE FRANÇA OLIMPIO, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Olimpio e de Rosangela França Magalhães.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dora de loja, nascido em Catarina, CE, no dia (16/01/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Feitosa Véras e de Luiza Alves de Souza Véras. 
A pretendente: ALLANA KATIELLE DUARTE DANTAS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Ipaumirim, CE, no dia (21/03/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Deurivan Dantas da Silva e de 
Maria da Conceição Silvino Duarte Dantas.

O pretendente: WESLLEY ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucimar de Oliveira e de Irene Araujo dos 
Santos. A pretendente: BIANCA PEREIRA SOUSA DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão empacotadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Veras Assis de Araujo e de 
Sandra Pereira Sousa de Araujo.

O pretendente: OTAVIO AUGUSTO GONÇALVES DE ALMEIDA TORRES, estado civil 
solteiro, profi ssão empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osni de Paula Torres e de Jussara 
Gonçalves de Almeida Torres. A pretendente: ALINE DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão empresaria, nascida em Mococa, SP, no dia (17/11/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Batista Santos e de Rosana 
Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: EDUARDO TENÓRIO MACIEL, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em Florida Paulista, SP, no dia (06/01/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Oliveira Maciel e de Cícera Tenório Maciel. A 
pretendente: JOSIANE SOARES SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/11/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Monica Soares Souza.

O pretendente: RODOLFO KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delmiro Eugenio de Oliveira Neto e de Maria Betania 
dos Santos Oliveira. A pretendente: TAINA DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Nunes do Nascimento Carvalho e de Daniela 
Aparecida da Silva.

O pretendente: LEONARDO XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Xavier da Silva e de Leila Aparecida da Silva. A pretendente: 
PALOMA DA COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Jundiaí, SP, no dia (15/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ferreira e de Aparecida Antonio da Costa.

O pretendente: JAIR SILVESTRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionario 
publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Nunes da Silva e de Maria Aparecida Silvestre. A 
pretendente: VALDILAINE RAMOS GUSTAVO, estado civil divorciada, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Carapicuiba, SP, no dia (10/08/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdely da Silva Gustavo e de Eliane Correa Ramos.

O pretendente: KLEYSNEI PEREIRA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
empilhador, nascido em Jundiai, SP, no dia (16/01/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoelito Pires de Miranda e de Nilza Pereira de Miranda. 
A pretendente: SARAH DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Isac Afonso Lima e de Rosangela da Silva Lima.

O pretendente: GILBERTO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/10/1971), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Raimundo de Souza e de Quiteria Maria de Souza. A pretendente: MARIA 
ZENEIDE DIAS RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em São 
Raimundo Nonato, PI, no dia (02/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Ribeiro Francisco e de Anair Dias Soares.

O pretendente: EURISMAR ROCHA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão mecanico, 
nascido em São Luis, MA, no dia (21/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Euripedes Rocha da Silva e de Antonia Vieira da Silva. A pretendente: 
MARIA DO AMPARO VIANA DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Luis, MA, no dia (09/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose dos Santos de Brito e de Maria Raimunda Viana de Brito.

O pretendente: JONAS BORGES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Foz do Iguaçu, PR, no dia (31/10/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Borges Rodrigues e de Daici Maria Borges Rodrigues. A 
pretendente: MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista 
de logistica, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abiguimar Lourenço dos Santos e de Ivete Aparecida 
Lourenço dos Santos.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (03/04/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Martins de Souza e de Neide 
Gomes Bezerra. A pretendente: JANAINA PRISCILA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudia de Oliveira.

O pretendente: VALTER FERRARETO, estado civil viúvo, profi ssão pensionista, nascido 
em Faxinal, PR, no dia (21/10/1954), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Guido Ferrareto e de Maria de Rezende Ferrareto. A pretendente: CLEIDIVÂNIA 
GABRIEL DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de segurança, nascida em 
Paulo Afonso, BA, no dia (14/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elias Gabriel de Lima e de Josefa Felix Oliveira de Lima.

O pretendente: ANTONIO JOSE MONTEIRO BACELAR, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Piripiri, PI, no dia (18/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdecy Bacelar e de Maria Monteiro de Sousa. A pretendente: 
ALINE JESUS FIGUEREDO LUNA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Jaguaquara, BA, no dia (02/09/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gildasio José Figueredo e de Ameides Jesus Figueredo.

O pretendente: CAIO ALVES FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/04/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Figueiredo e de Lurdete Souza 
Figueiredo. A pretendente: DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givanildo Santos de Oliveira e de 
Girlene Santos Rodrigues.

O pretendente: JEZIEL RODRIGUES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão orientador de 
estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Rodrigues Dias e de Maria Tereza Dias. A 
pretendente: TALITA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recreacionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio da Silva e de Salete Maria Sales Moreira.

O pretendente: ALBERT CÉSAR JULIO SURIANI, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Suriani e de Zeni Julio Suriani. A pretendente: 
LEONICE DE JESUS SABINO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (04/05/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Sabino e de Elisa Maria de Jesus.

O pretendente: IGOR DE CAMPOS CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Romeiro das Chagas Filho e de Cristiane 
Aparecida de Campos. A pretendente: GABRIELA MIZUGUCHI DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Osasco, SP, no dia 
(09/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson de 
Andrade e de Eunice Tamami de Andrade.

O pretendente: RAFAEL COUTINHO PEREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de risco, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Alencar Oliveira 
e de Marlene Coutinho Pereira. A pretendente: LUANA DA SILVA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de máquina, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinilson Vieira e de Maria 
Aparecida da Silva Vieira.

O pretendente: ALBERT HENRIQUE DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão super-
visor de sac, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Cesar de Moraes e de Cristiane Aparecida de Campos. 
A pretendente: KAREN MIZUGUCHI DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão con-
sultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson de Andrade e de Eunice Tamami Mizuguchi.

O pretendente: GEORGE SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Vera Cruz, BA, no dia (29/05/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Barbosa Almeida de Jesus e de Maria das Candeias dos 
Santos. A pretendente: DRIELLE COSTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
baba, nascida em Itaparica, BA, no dia (28/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Davi Fernandes dos Santos e de Cristiane Nascimento Costa.

O pretendente: MILTON SIMÕES DE MOURA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Jaú, SP, no dia (20/03/1941), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Simões de Moura e de Laudelina da Silva. A pretendente: MARIA DAS 
GRAÇAS MOREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Santo Estevão, BA, no dia (16/06/1954), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Ribeiro dos Santos e de Maria Moreira dos Santos.

O pretendente: IGOR LUNA SOTERO, estado civil solteiro, profi ssão consultor analista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Leonardo Gomes Sotero e de Valeria Luna de Andrade. A pretendente: 
THAYNA GOMES DE AZEVEDO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito da Rocha Santos e de Francisca Gomes de Azevedo Santos.

O pretendente: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Praxedes da Silva e de Quiteria Ferreira da Silva. 
A pretendente: MARIA DE LOURDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Recife, PE, no dia (14/10/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cícero da Silva e de Anália Novais de Andrade.

O pretendente: CÁSSIO EDUARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Matos dos Santos e de Maria Conceição da 
Silva Santos. A pretendente: BRUNA JUSTINO CANCIO, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Ricardo Cancio e de Eliana Justino.

O pretendente: SAUL CAMPOLINO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Grão Pará, SC, no dia (31/07/1949), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Campolino João da Silva e de Helena Leandro. A pretendente: 
MARIA DE LURDES ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Palmital, SP, no dia (14/07/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Agenor Antonio de Andrade e de Sebastiana de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ DEOSDETE FERNANDES DA SILVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autonomo, nascido em Alexandria, RN, no dia (18/08/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes de Queiroz e de Mascionila Augusta 
da Silveira. A pretendente: DALVACELIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Major Sales, RN, no dia (07/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Damiana Rita de Jesus.

O pretendente: JOSÉ VALMIR MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Canindé, CE, no dia (08/06/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Maria Valdizia Mendes da 
Silva. A pretendente: MARIA ROZINEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Luis Gomes, RN, no dia (06/02/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Damiana Rita de Jesus.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alaide Ferreira. A pretendente: ANDRESSA SILVESTRE DE 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Guimarães de Santana e de Edivaneide Silvestre de Lucena Lima Santana.

O pretendente: MICHEL ALVES ROSA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orfeu Rosa e de Adriana Pereira Alves. A pretendente: 
KARLA CASSIA FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rubens Cabral da Silva e de Marisa Cassia de Freitas Silva.

O pretendente: GUSTAVO ROSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Brasilia, DF, no dia (06/03/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Rosa e de Raimunda Nonata Rosa. A pretendente: DANIELA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Luís Gomes, RN, no dia 
(07/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José 
da Silva e de Damiana Rita de Jesus.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão azulegista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1994), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdete Ferreira de França e de Calista Ramos de Almeida França. 
A pretendente: KAMILA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Ribeiro de Souza e de Claudete Silva Ribeiro de Souza.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA BARROS, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eliseu Vieira de Barros e de Dagmar Rosa da Silva. A pretendente: 
JÉSSICA ALEIXO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Rinaldo dos Santos e de Elianeide Aleixo da Silva.

O pretendente: DENIS HENRIQUE GARCIA BUENO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Bueno e de Celia Regina Garcia. A pretendente: 
JOICE ALVES CORREIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Arnaldo Correia e de Sueli Maria Alves Correia.

Françoise Iatski de Lima (*)

Privatização sempre foi uma questão polêmica e diz respeito 
à avaliação do desempenho das empresas estatais. Sabe-se 
que uma fi rma capitalista deve visar o maior lucro possível, 

com um nível mínimo de custos. No entanto, ao longo da formação 
e consolidação do sistema produtivo estatal brasileiro, percebe-
-se, em grau elevado, que as empresas estatais tiveram que optar 
pelo crescimento e estabilização econômica. 

Dessa forma, como medir o nível de efi ciência de uma insti-
tuição que é, ao mesmo tempo, uma empresa e um instrumento 
de política econômica do governo? Até que ponto deve-se sa-
crifi car a maximização dos lucros em benefício da geração de 
empregos, por exemplo? E, conforme a decisão, o consumidor 
fi nal é prejudicado em relação ao preço e à qualidade dos bens 
e serviços oferecidos.

Nesse cenário, a privatização da Eletrobras é razoável e jus-
tifi cada ao liberar o Estado do ônus de investir num setor tido 
como não essencial – educação, saúde e segurança seriam prio-
ritários – e transmite-se a responsabilidade a empresas privadas 
com expertise e efi ciência de gestão comprovadas no mercado 
específi co. A privatização parece atender às expectativas da po-
pulação (que teria serviço e infraestrutura mais ágeis, baratos e 
competitivos) e da administração pública, garantindo o máximo 

esforço de seus recursos, cortando custos, reduzindo gastos e 
“enxugando” a máquina pública.

Outro ponto que deve ser salientado é a motivação gerada 
pela possível concorrência. A competição impulsiona o gestor a 
melhorar o atendimento ao cliente, a comunicação, buscar novas 
tecnologias, desenvolver inovações, etc. A competição impacta na 
qualidade do bem e/ou serviço. Ainda, em relação ao preço, a MP 
814 garante uma tarifa social que benefi cia os consumidores que 
estão no cadastro único do governo para programas sociais, com 

faixa de isenção no pagamento de 60 MegaWatts-hora (MWh), 
por mês, aumentada para 80 MegaWatts-hora (MWh).

Essa discussão faz lembrar os momentos vividos na década 
de 1990, quando foi privatizado o Sistema de Telecomunicações 
Brasileiro. A chegada da telefonia móvel, da internet e novas mí-
dias foi um desafi o pesado para permanecer somente no âmbito 
do Estado. A infraestrutura estatal não era compatível com as 
exigências das inovações que surgiam. 

Quem teve uma linha da Telepar lembra como era – fi la de espera 
de mais ou menos dois anos e/ou desembolso de muitas unidades 
monetárias para comprar uma linha telefônica, fora outras carac-
terísticas que encareciam as ligações. Era um gargalo que não 
abastecia a expectativa popular pelos serviços. Na época, alegava-se 
que a privatização pioraria as condições de acesso e preços aos 
consumidores. Atualmente, percebe-se os benefícios do processo.

Quanto ao desemprego gerado, deve-se dar a segurança devida 
ao trabalhador que será desligado sem justa causa, no entanto, 
sustentar uma empresa onerosa para a sociedade para privilegiar 
e/ou gerar empregos para poucos, frente à população desempre-
gada pelo efeito do défi cit público, pode ser muito custoso para 
a empresa e gerar um sistema defi citário cada vez mais viciado.

 
(*) - É mestre em Desenvolvimento Econômico e professora

da Universidade Positivo (UP).

Eletrobras: gargalo brasileiro?
Na quarta-feira (9), a Câmara dos deputados deu mais um passo importante para a privatização da Eletrobras, após conseguir a aprovação na Comissão 
Mista Especial, que analisa a MP 814
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O pretendente: RAFAEL DEOCLIDES DIAS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/03/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Dias Vieira e de Regina Edineusa Koedel. 
A pretendente: JAQUELINE CONTATO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/03/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Dias de Oliveira e de Maria Cristina Contato.

O pretendente: RAFAEL NUNES RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Nunes Tenório de Souza e de 
Maria José Rodrigues de Souza. A pretendente: TASSIANA SATURNO DI COSTANZO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de estudos, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donato 
Antonio Di Costanzo e de Leandra Fatima Pereira Saturno.

O pretendente: FILIPE FORCINITO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão en-
genheiro civil, nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/03/1984, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Cassi Pereira e de Rita de Cássia 
Forcinito Pereira. A pretendente: CAROLINA BERTI, estado civil divorciada, profi ssão 
engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/02/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Berti e de Clarice Cristina Braz Berti.

O pretendente: CARLOS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Jequitinhonha - MG, no dia 07/05/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Zelinda Pereira da Silva. A pretendente: EVA MARIA ANTUNES 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Varzelândia - MG, 
no dia 09/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Antunes de Souza e de Amaura Ribeiro de Souza.

O pretendente: EVANDRO RODRIGO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão 
micro empreendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/06/1972, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Fernandes e de Neuza Maria 
Fachinelli. A pretendente: ELIANA APARECIDA ROSSI, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Monte Aprazível - SP, no dia 07/02/1977, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rossi e de Maria Cabeça Rossi.

O pretendente: MARCEL CAMARGO E GODOY, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/09/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Teixeira de Godoy e de Silvia Maria de Souza 
Camargo e Teixeira de Godoy. A pretendente: DIANA JAMIL GEBRIN, estado civil soltei-
ra, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jamil Merhi Gebrin e de Alies Khouri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCOS ANDRE MARTINS CASTILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
consultor de negócios, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/12/1970, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Floramil Castilho e de Neyde Martins 
Castilho. A convivente: DEBORA UEHARA, estado civil divorciada, profi ssão represen-
tante comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Tokuzo Uehara e de Neusa Grieco 
Uehara. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

O convivente: DANYLO BARBOSA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
celular, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/02/1996, residente e domiciliado em Balbinos 
- SP, fi lho de Fabiana Barbosa Costa. A convivente: ELIANA APARECIDA HALQUEMAN, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/09/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Halqueman 
e de Juracy dos Santos Halqueman. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
união estável em casamento.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

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:
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