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São Paulo, sexta-feira, 02 de março de 2018

curso para afirmar que a Rússia
deve reduzir para metade o seu
nível de pobreza nos próximos
seis anos, que é durante o
próximo período do mandato
presidencial.
Enfatizou que a crise econômica aumentou o número
de pessoas que atualmente
vivem abaixo da linha de pobreza - de 15 milhões passou
para 20 milhões - com renda
fixa mensal de 153 euros por
mês. “Temos que resolver uma
das principais questões para a
próxima década: garantir um
crescimento confiável a longo
prazo nos rendimentos reais
dos nossos cidadãos”, ressaltou.
Além disso, Putin disse que a
expectativa de vida da Rússia
deve ultrapassar os 80 anos até
o final da próxima década.
“A expectativa de vida cresceu ao longo de sete anos e
agora tem 73 anos, certamente
não é suficiente”, finalizou o
russo. Com índice de aprovação
de mais de 80%, Putin é um dos
candidatos favoritos das presidenciais deste ano mesmo com
a desaceleração da economia
(ANSA).

Vladimir Putin no discurso anual no Parlamento russo, em Moscou.

Durante o discurso televisivo
de duas horas, Putin encorajou os russos a sugerir nomes
para os sistemas. Além disso,
ele argumentou que a Rússia
reagiu aos suplicar por anos
aos Estados Unidos para não
se separarem dos tratados
antimísseis.
“Nós dissemos aos nossos
parceiros várias vezes que
teríamos tomado medidas em
resposta à colocação de sistema
antimísses norte-americanos.
Apesar de todos os problemas
que enfrentamos, a Rússia era
e continua sendo uma potência

nuclear, mas ninguém nos ouviu, então nos ouça agora”, ressaltou Putin, que ainda garantiu
que em caso de ataques ao seu
país, a resposta será imediata.
No entanto, ele enfatizou que
seu país não quer “pretende
atacar ninguém” e que “não
devemos criar novas ameaças
para o mundo”, mas sim “sentar na mesa de negociações,
elaborar para renovar o futuro
sistema de segurança internacional”. Vladimir Putin, que
se candidatará novamente à
presidência nas eleições de 18
de março, aproveitou seu dis-

Província de Aichi, no Japão, busca novos ‘ninjas’
Um grupo de turismo da província de Aichi, no
Japão, está buscando novos “ninjas” para integrar
sua equipe. Com o objetivo de manter a tradição
popular dos guerreiros japoneses, a “Hattori Hanzo
and the Ninjas” é uma associação que leva apresentações de “ninjas” para aeroportos, castelos e
outros lugares públicos. Segundo comunicado, a
equipe já conta com cinco pessoas com “espírito de
samurai” e agora busca candidatos tanto do sexo
feminino quanto do masculino.
Para se inscrever, não é necessário saber fazer
acrobacias nem ter nascido no Japão, basta se
comunicar no idioma. No entanto, os selecionados
deverão fazer uma prova de aptidão física, como

explicou Yumi Dohara, responsável pelo projeto
“Hattori Hanzo”. “As capacidades físicas e a experiência são importantes, mas não são fatores
essenciais. O que é fundamental é a paixão pelo
ramo”, disse.
O salário mensal para a vaga varia entre 180 mil
e 220 mil ienes (cerca de R$ 5,4 mil a R$ 6,7 mil),
além de benefícios. As inscrições podem ser feitas
até 13 de março, no portal oficial do grupo. De
acordo com a tradição, os “ninjas” eram agentes
secretos do Japão feudal especializados em guerras. Suas habilidades incluíam domínio das artes
marciais, infiltração e, eventualmente, eles eram
encarregados de assassinatos (ANSA).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCIO ARZUA CAILLAUX, solteiro, profissão administrador,
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 01/03/1978, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Lustosa Caillaux e de Arinete
Arzua Caillaux. A pretendente: DÉBORA ANGELEAS SCHECHTMAN, solteira,
profissão economista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 08/03/1989, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rafael Schechtman e de
Suzy Schechtman.
O pretendente: BRUNO DONADIO ARAÚJO, solteiro, proﬁssão advogado, nascido
em Volta Redonda - RJ, 10/03/1991, residente e domiciliado na Vila Sonia, São Paulo
- SP, ﬁlho de José Dimas de Oliveira Araújo e de Elsie Fernandes Donadio Araújo. A
pretendente: ANA LETICIA MARGUTTI FOLINI, solteira, proﬁssão designer, nascida
em São Paulo - SP, 15/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Angelo Fioravante Folini Filho e de Ana Silvia Barreira Margutti Folini.
Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do
pretendente.
O pretendente: RENATO GARCIA PERES, divorciado, proﬁssão químico, nascido
em Penápolis - SP, 11/07/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Oswaldo Garcia Peres e de Jeni Foizer Garcia. A pretendente:
JULIANA MAGALHÃES GOMES RAMACCIOTTI, divorciada, proﬁssão arquiteta,
nascida em São Paulo - SP, 12/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo de Tarso Ramacciotti e de Lucia Magalhães Gomes
Ramacciotti.
O pretendente: MARCUS VINÍCIUS DE LOPES DÓRIA, solteiro, proﬁssão consultor
ﬁnanceiro, nascido em Caxias do Sul - RS, 25/03/1988, residente e domiciliado na Vila
Mariana, São Paulo - SP, ﬁlho de José Resende Dória e de Regina Helena Lopes Dória.
A pretendente: TATIANA LACAVA AMARAL SALLES, solteira, proﬁssão advogada,
nascida em São Paulo - SP, 26/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Paulo Alcides Amaral Salles e de Luciana Leuzzi Lacava Amaral
Salles.
O pretendente: TIAGO ALVES AMEMIYA, solteiro, profissão analista de
sistemas, nascido em São Paulo - SP, 17/07/1979, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tamotsu Amemiya e de Margarida Maria Alves
Amemiya. A pretendente: DEBORAH PRINET DE MORAIS, solteira, profissão
secretária, nascida em São Paulo - SP, 29/11/1981, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton Flavio de Morais e de Sonia Maria
Prinet.
O pretendente: PABLO CARVALHO CANANO, divorciado, proﬁssão empresário,
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 19/05/1974, residente e domiciliado na Vila Nova
Conceição, São Paulo - SP, ﬁlho de José Luiz Gonçalves Canano e de Dayse Maria
Carvalho Canano. A pretendente: FLAVIA DOS SANTOS CORPAS, divorciada,
proﬁssão psicanalista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 15/01/1976, residente e
domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de Osvaldo Funes Corpas e
de Nanci dos Santos Corpas.
O pretendente: JOOST GERARDUS MARIA WOLFS, nacionalidade holandesa,
solteiro, profissão consultor, nascido em Terneuzen, Reno dos Paises Baixos,
20/09/1986, residente e domiciliado em Cerqueira Cesar, São Paulo - SP,
filho de Marcellus Gerardus Maria Wolfs e de Maria Christina Henrica Wolfs
Krutzen. A pretendente: DANIELA CORRÊA KAIRALLA, solteira, profissão
administradora, nascida em São Paulo - SP, 16/01/1986, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Adib Kairalla e de Maria Silvia
Corrêa Kairalla.
O pretendente: ANDREI GALEMBECK MITEV, solteiro, proﬁssão médico, nascido em
São Paulo - SP, 05/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlho de Pedro Mitev e de Eliana Galembeck Toscano Mitev. A pretendente: NAYARA
GOMES, solteira, proﬁssão médica, nascida em São Sebastião da Grama - SP,
11/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo
Aﬀonso Gomes e de Patricia Helena Costa Gomes.
O pretendente: GIULIANO ALALOU FERRI GIUSTI, solteiro, proﬁssão administrador
de empresas, nascido em São Paulo - SP, 13/11/1976, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Alexandre Ferri Giusti e de Claudete Alalou Giusti.
A pretendente: MARIANA MORAES DE BARROS, solteira, proﬁssão administradora
de empresas, nascida em São Paulo - SP, 17/07/1982, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Oswaldo Pereira de Barros Neto e de Neide Helena
Moraes de Barros.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: MARCOS LIMA DE FREITAS FILHO, solteiro, proﬁssão
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, 12/12/1981, residente e
domiciliado no Itaim Paulista, São Paulo - SP, ﬁlho de Marcos Lima de Freitas e de
Ana Maria Fernandes Lima Freitas. A convivente: BARBARA KATZ MIGLIORI,
divorciada, proﬁssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 09/02/1983, residente
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de Luis Antonio Migliori e de Marta
Katz Migliori. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III,
IV e V, do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios
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O

anúncio foi realizado em
rede nacional durante o
discurso anual do mandatário perante a Assembleia
Federal da Rússia. Lá, Putin
apresentou suas principais políticas para um possível quarto
mandato presidencial.
Segundo Putin, o governo
russo fez diversos testes de
armas nucleares no final de
2017, inclusive, foram exibidos
vídeos e animações de mísseis.
Entre as novas armas do arsenal
militar do país há um míssil
nuclear, um drone subaquático,
que é movido por energia, e um
míssil hipersônico. “Ninguém
no mundo tem algo assim”,
disse Putin, declarando que
“um dia aparecerá”, mas agora,
“desenvolveremos algo novo”.
“Na Rússia foi criado um
míssil de baixo vôo e difícil de
encontrar com uma carga nuclear com alcance praticamente
ilimitado e uma rota de voo
imprevisível, que pode ignorar
as linhas de intercepção e é
invencível de todos os sistemas
existentes e futuros da defesa
antimíssil e defesa aérea”, explicou o líder russo.

Maxim Shemetov/Reuters

O presidente Vladimir Putin revelou ontem (1) que desenvolveu e testou um novo míssil com um
sistema de propulsão nuclear e alcance ilimitado, capaz de chegar a qualquer lugar do mundo

Grupo de turismo procura
candidatos para manter tradição.

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO JACOB MORITZ, REQUERIDO POR HELENA MORITZ PROCESSO Nº1033166-07.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER...
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a INTERDIÇÃO de JACOB MORITZ,
brasileiro, casado, aposentado, RG 2.789.035-1, CPF 006.100.118-04, nascido em 15/12/1937, filho de
Wolf Moritz e Touba Dora Moritz, portador de Demência não especificada na Doença de Alzheimer (CID10: F00.9), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial, nomeando-lhe Curadora na pessoa de sua esposa, Helena Moritz, RG 2.811.591-0, CPF
221.213.558-04. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o
dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste
Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação no Diário da Justiça
Eletrônico local deve ser providenciada pela curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias,
comprovando nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido
beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do
Código de Processo Civil). A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera
confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça.
Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada
enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença como mandado
para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Oficial da Unidade de
Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o assento de
casamento do interditado foi lavrado sob o nº 15.606 à fls. 150, do livro nº B70 de Registro de
Casamentos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 11º Subdistrito (Santa Cecília) da
Capital do Estado de São Paulo. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como termo de
compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura
do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a curadora imprimi-la diretamente no
portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório. Ante a ausência
de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem como a presumida idoneidade da curadora,
dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (art. 1.745 e art. 1.774, do Código Civil).
Fica ainda a curadora dispensada da prestação de contas com relação ao benefício previdenciário
recebido pelo interdito, uma vez que, diante do baixo valor, será necessariamente empregado, com
exclusividade, para sua sobrevivência. Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de
processo necessário. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Música e Psicologia
na promoção da Saúde
Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
A música pode
ser utilizada em
vários contextos
como ferramenta de
transformação da
agressividade destrutiva
em processo criativo
realidade é algo que se
constrói na vida em grupo. Aprende-se a partir
dessa experiência com seus
paradoxos, o que é o indivíduo
no mundo, o que é o bom e o
mau, o que é o belo e o feio, o
que é satisfação e o que produz
mal-estar. É dessa forma que o
desejo é posto em movimento
e as circunstâncias nas quais
as pessoas estão inseridas passam a ser apreendidas ao som
de uma melodia que traduz o
sentido de pertencimento.
Todo ser humano, para
desenvolver suas habilidades
e competências, precisa do
Outro ser humano que reflita
a sua possibilidade de criação
e alteridade, que o faz existir
dentro do grupo com uma
função e um lugar prévia e psiquicamente a ele destinado por
comutatividade. Viver com o
Outro traduz uma experiência
de simetria com a música, que
se torna um eixo de execução
de melodias que podem se
tornar harmoniosas, regulares,
ritmicamente proporcional ao
equilíbrio de vozes instrumentais que garantiriam o acesso
ao simbólico como caminho
para a elaboração de conteúdos psíquicos, armazenados
fantasmaticamente.
Numa orquestra, assim como
numa empresa, a diversidade
existente entre diferentes
instrumentos, manejo dos
mesmos e individualidades,
consegue ser um fio condutor
onde os sons são coordenados
de forma coerente, onde os
harmônicos constroem uma
frequência específica de vibração, com o poder de causar
ressonância.
Na empresa, há vozes que
reverberam e indicam situações que demandam adequada
liderança, para que os vínculos
associativos cheguem a um
patamar de estabilidade e
confiança possível de proporcionar bem-estar, ressoando
saúde coletiva, satisfatória intersubjetividade e serenidade
intrapsíquica.
A importância do vocabulário sonoro, utilizado de forma
consciente pelo grupo e seu
líder e aliado aos aspectos

A

inconscientes da vida humana,
permite expressar aquilo que
é estrangeiro, mas, que fazendo se ouvir, pode se tornar
conhecido, menos ameaçador
e, portanto, acolhido como
pertinente ao ambiente.
Um universo acolhedor, com
desafios estimulantes, situações motivacionais e relações
com ética e respeito, tende a
atingir resultados prazerosos
tanto para o indivíduo como
para a equipe. É melodia
tocada em perfeita afinação.
Essa afinação é o resultado da
comparação de correspondência entre sons que combinam
com outros. É nesse encontro
de equivalências que se pode
fazer o intercâmbio logístico
para que colaboradores equipotentes se integrem para um
melhor compromisso com as
metas. A afinação não consiste
em tornar os sons singulares
num único timbre, antes é
estar disponível à escuta das
dissonâncias e articulá-las na
produção de uma melodia que
agrade e proporcione as soluções almejadas. Ainda que os
sons diversos possam entrar
em competição, essa mesma
energia que seria capaz de
levar à desestruturação grupal
e à extinção da práxis da obra,
tem a soberania de criar e construir caminhos colaborativos.
A música erudita instrumental, em sua complexidade
de construção e elaboração,
sendo feita de símbolos e
padrões que correspondem
a uma linguagem específica,
enquanto documentada no papel, aparentemente aos leigos,
parece não dizer nada. Entretanto, quando executada, toma
dimensões inesperadamente
belas, criando vida com emoção, que burla a racionalidade
e atravessa barreiras morais,
repressoras e limitantes, permitindo o encontro e o enlace
com memórias adormecidas.
(*) - ROSEMARY MANTOVANI Pianista, compositora C.D.M.SP –
Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro
“Poemas de Amor e Vida” Prêmio
Cultura Nacional - Psicóloga,
com pós em neuropsicologia,
cursando Especialização em
Neurociências FMUSP.
(rosemary9mantovani@gmail.com)
(**) - SUELI RUGNO - Psicóloga
– IPUSP. Doutora em Semiótica
e Linguística Geral – FFLCHUSP.
Especialista em Psicologia
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP
Bacharel em Letras Clássicas e
Vernáculas – FFLCHUSP - Participa
do LAPSO-IPUSP
(srugno@gmail.com).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CLAUDIO MARCIO BARROS LIBARINO, estado civil solteiro, proﬁssão
zelador, nascido em Vitória da Conquista (1º Ofício) - BA, no dia 20/09/1977, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Barbosa Libarino e de
Maria de Lourdes Barros Costa. A pretendente: VILMA FERREIRA BOMFIM, estado
civil solteira, proﬁssão auxiliar de limpeza, nascida em Caatiba - BA, no dia 13/02/1977,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Almerindo Gomes
Bomﬁm e de Ana Maria de Jesus.
O pretendente: MARCOS DANIEL DE SOUZA, estado civil divorciado, proﬁssão
vigilante, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 13/01/1982, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Elza Aparecida de Souza. A pretendente: PAULA CRISTINE NASCIMENTO LOPES, estado civil solteira, proﬁssão
depiladora, nascida nesta Capital, Santana - SP 21/04/1977, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Raimundo Gilberto Nascimento Lopes e de
Elisabeth Nascimento Lopes.
O pretendente: MATEUS MARTINS NEVES, estado civil solteiro, proﬁssão recepcionista, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/01/1995, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Hildo Neves da Silva e de Lucia de Fatima
Martins Neves. A pretendente: LARISSA LUANA QUEIROZ, estado civil solteira,
proﬁssão estudante, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 05/09/1997, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Antonio de Queiroz e de
Franscisca Edilsa da Silva.
O pretendente: MICHEL DA SILVA VIZIOLI, estado civil solteiro, proﬁssão comerciante,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/04/1982, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Carlos Vizioli e de Maria das Graças
da Silva. A pretendente: SARA LACERDA PEREIRA, estado civil solteira, proﬁssão
comerciante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/09/1985, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Carlos Pereira e de Ivete
Dias de Lacerda Pereira.
O pretendente: LEORNARDO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão estampador, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 09/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosane da Costa.
A pretendente: JESSICA SOARES LOPES, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 18/07/1988, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Edilson Vieira Lopes
e de Simone Soares.
O pretendente: MARCELO AUGUSTO FARIAS, estado civil solteiro, proﬁssão conferente, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 28/09/1982, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Ferreira de Farias e de Rosa de Lourdes Sgravetto Farias. A pretendente: SONIA AMARAL NERIS, estado civil solteira,
proﬁssão faturista, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 12/01/1985, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Valdomiro Neris Costa e de
Zenilca Amaral Neris.
O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido em União dos Palmares - AL, no dia 23/04/1992, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nazareno José da Silva e de Claudinês
Ferreira de Lima. A pretendente: NATALIA DA SILVA BEZERRA, estado civil solteira,
proﬁssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde, no dia 24/12/1996, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Verissimo Bezerra e de Maria
do Socorro da Silva Bezerra.

O pretendente: JARLIS HOLANDA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão líder de
produção, nascido em Senador Pompeu (1º Ofício) - CE, no dia 19/08/1992, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Ledami Pinheiro da Silva
e de Jucelita Holanda da Silva. A pretendente: DAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA,
estado civil solteira, proﬁssão vendedora, nascida em Senador Pompeu (1º Ofício) - CE,
no dia 07/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Josemar Martins de Oliveira e de Sandra Gonzaga de Oliveira.
O pretendente: MARCOS VINICIUS CASONICHI NASSIF, estado civil solteiro, proﬁssão empresário, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 11/05/1988, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Marcos Estevão Nassif e e
Vanderleia Casonichi Nassif. A pretendente: KEYLA MATEO DO PRADO, estado civil
solteira, proﬁssão auditor contábil, nascida nesta Capita, Cerqueira Cesar - SP, no dia
07/121988, residente e domiciliada no Parque Casa de Pedra, nesta Capital - SP, ﬁlha de
José Milton do Prado e de Izamara Mateo do Prado. Obs.: Cópia do edital de proclamas
para ser aﬁxado no cartório de residência da contraente.
O pretendente: IGOR HENRIQUE VAZ BUENO LUCAS, estado civil solteiro, proﬁssão
executivo de contas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/03/1996, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Anderson Luiz Lucas e de Keila
Cristina Vaz Bueno. A pretendente: ELOISA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão assistente administrativo, nascida São Paulo (Ferraz de Vasconcelos) - SP,
no dia 08/10/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Alexandro da Silva e de Catia da Silva Santana.
O pretendente: NILSON PONTE CABRAL JUNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão vigilante,
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/05/1978, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nilson Ponte Cabral e de Geni Ponte Cabral. A pretendente:
NAIRA DAMACENO DE ALMEIDA, estado civil solteira, proﬁssão ajudante geral, nascida
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 12/04/1983, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Euclides de Almeida e de Mariza Donizette Damaceno.
O pretendente: RAFAEL IGNÁCIO DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão gerente de
contas, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 21/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Marques Vidal da Silva e de Ivany Ignácio da
Silva. A pretendente: ANDREZA INGRITE BARRA, estado civil solteira, proﬁssão assistente
de eventos, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 09/07/,1987 residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco Roberto Barra e de Geni Deziderio Barra.
O pretendente: NOEL DE BRITO, estado civil divorciado, proﬁssão porteiro, nascido em
Guararapes - SP, no dia 29/11/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Benedito de Brito e de Maria Costa Brito. A pretendente: ROSELÍ KATIA
DE ARAUJO OLIVEIRA, estado civil viúva, proﬁssão professora, nascida nesta Capital,
Lapa- SP, no dia 25/04/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Jair de Araujo e de Leonilda Bote de Araujo.
O pretendente: MIZAEL MARCELINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão jardineiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/01/1984, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Aparecido Adauto dos Santos e de Elvira Marcelino. A
pretendente: JENIFFER PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/02/1991, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marcos Pereira da Silva e de Neildes Pereira Brito da Silva.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: EDUARDO ESTEVAM DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão analista de negócios, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 07/07/1981,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Batista Estevam
dos Santos e de Neusa Estevam dos Santos. A convivente: RAYANNE APARECIDA
REGINATO DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão enfermeira, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 30/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Marcio Aparecido dos Santos e de Luciene Aparecida Reginato.
Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato
o Registro da Conversão da União Estável em Casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios
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