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‘Sexo antes do casamento’,
um tema para refletir

A questão do sexo antes do casamento, que a Igreja Católica proíbe oficialmente, foi levada aos
debates do Sínodo dos Bispos com jovens em andamento durante dois dias no Vaticano
ANSA
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alando sobre as intervenções, o prefeito do Dicastério para as Comunicações
da Santa Sé, monsenhor Paolo
Ruffini, explicou que “a questão
do sexo e da castidade pré-matrimonial, a abstinência antes do
casamento “foi tratada por um dos
padres Sinodais”.
O expoente religioso destacou
que a posição da Igreja sobre esse
aspecto considera “dois riscos: por
um lado, arrisca-se que os casais
se casem antes do tempo de um
amadurecimento adequado de sua
vontade; por outro lado, se pode
provocar um distanciamento do
sacramento do que não procura
viver a vida de casal sem relações
sexuais”. “É um assunto sobre qual
se deve refletir”, disse o monsenhor, que colocou a questão para
consideração pelo Sínodo e pelo
papa Francisco.
Mas antes da pergunta específica sobre se seria possível repensar
a norma que proíbe relacionamentos pré-matrimoniais ou se havia
posições no Sínodo que exigiam
a revogação dessa norma, Ruffini pediu prudência. “Um padre
Sinodal quis explicar que isso é
algo que temos diante de nós, um
tema para ter em mente”, disse,
ressaltando que com relação a

Questão foi debatida no Sínodo dos Bispos no Vaticano.

essa proibição, há jovens “que
perdemos por um tempo”, alguns
retornam, mas outros perdem
para sempre.
Para Ruffini, este é “um aspecto apresentado antes do Sínodo
como um problema”, disse. Nas
duas últimas sessões gerais, que
refletem sobre a primeira parte
do “Instrumentum Laboris”, espécie de texto preparatório para
o próximo Sínodo dos Bispos, e
sobre a “escuta” também se falou
da migração global e dos muitos
fluxos que a caracterizam, do
Oriente ao Ocidente.
Ele discutiu “por que tantos jovens formados não podem viver no

seu país de origem a sua vocação
original, não pode ter uma família
e outras dificuldades, que por um
lado, empobrecem seus países
de origem e, por outro, impedem
uma existência serena e feliz”.
Ruffini ainda disse que “a Igreja
também deve estar próxima da
segunda geração de jovens, bem
como dos recém-chegados” entre
os migrantes.
As novas gerações em conjunto
são vistas como mais orientadas
para “uma disposição de refugiados que recebem, mesmo se
eles se encontram na frente de
um problema que é maior do que
eles” considerado os debates.

No Sínodo, à luz do seu papel
de “profecia”, do seu olhar para
o futuro e da sua abordagem às
novidades, surgiu a proposta de
criação de um Conselho Pontifício
para a Juventude dependente do
Vaticano.
O arcebispo de Sydney, dom
Anthony Colin Fisher, que foi o
organizador da Jornada Mundial
da Juventude (JMJ) na cidade
australiana há exatamente dez
anos, expressou a “mea culpa”
da Igreja de seu país para “a
praga da pedofilia”. “A JMJ foi
um momento de grande alegria,
que, em seguida, colidiu com a
crise dos abusos experimentados
por nossa Igreja, que as pessoas,
precisamente jovens, são as vítimas. Nós sentimos vergonha do
que aconteceu em nossa história.
A pedofilia não existe apenas no
clero, mas os líderes de nossa
Igreja reagiram tão mal, da pior
maneira”, disse Fisher.
“Estamos determinados a ser
melhor. Espero que outros países
possam aprender com a nossa
experiência e nosso modo de
purificação. Havia tantos jovens
feridos. Devemos escutar o quanto
não gostam e dizer o quanto nós
sentimos vergonha do que aconteceu. A Igreja deve ser vista como
o lugar mais seguro do mundo”,
concluiu o bispo australiano.

As lições das crianças para
o mundo corporativo
Marco Cassel (*)
O dia das crianças está
próximo. Pensando nisso,
proponho um desafio aos
profissionais: a criação de
um dia para assumirem,
em suas personalidades,
alguns aspectos que as
crianças apresentam e
são importantíssimos no
mundo corporativo

E

m primeiro lugar, seja simples como uma criança. As
grandes ideias são simples,
os grandes profissionais são simples. O simples não é burocrático,
não complica. Ser simples significa
ter a capacidade de identificar o
óbvio em todas as situações - e
como é importante enxergá-lo!
Ser criança implica em relacionar-se com o colega. Elas não
acham difícil conviver, muito pelo
contrário, querem sempre fazer
parte do grupo. E o que vemos nas
empresas são as pessoas da equipe
complicando os relacionamentos
e querendo “brincar” sozinhas,
pois acham que não precisam dos
colegas.
As crianças quando brigam em
pouco tempo já estão brincando
juntas, enquanto nas empresas
muitos profissionais passam o
tempo todo “discutindo a relação”.
Elas são verdadeiras e dizem o que
pensam, diferentemente do mundo
corporativo, onde muitos indivíduos não dizem o que pensam para

“reter” as informações e usá-las a
seu favor no momento oportuno ou
têm medo de falar, porque aquele
“chefe das cavernas” vai dar uma
cortada na manifestação do subordinado por não admitir que alguém,
além dele, tenha alguma ideia.
Enquanto as crianças usam
a criatividade e viajam em seus
sonhos, nas empresas a maioria
dos profissionais faz um trabalho
burocrático, restringindo-se a fazer aquilo que é sua função, afinal
de contas, “estou ganhando para
trabalhar e não para ser criativo”.
Mas, a grande lição que podemos aprender com as crianças é
que devemos ser felizes o tempo
todo, de verdade e em todos os
momentos possíveis durante
nossas atividades profissionais
ou nos momentos de lazer. Mas,
infelizmente, preferimos nutrir
aquela falsa felicidade quando
dizemos “Sou feliz, apesar da
correria diária, apesar de ter que
trabalhar, apesar da violência,
apesar das metas a cumprir...”.
Será que alguém pode ser feliz
vendo tudo desta perspectiva negativista? Pense nisso e descubra
a criança que há em você. Assim,
verá que enxergando a vida do
ponto de vista delas fica muito
mais fácil trabalhar, criar, viver e
conviver no mundo corporativo.
(*) - É palestrante motivacional,
especialista em superação, criação
de valor e em tocar o coração das
pessoas (www.marcocassel.com.br).

Proclamas de Casamentos
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: FERNANDO ALMEIDA LUIZ, estado civil solteiro, proﬁssão conferente,
nascido nesta Capital, SP, no dia (14/07/1990), residente e domiciliado neste Distritro,
São Paulo, SP, ﬁlho de Jose dos Reis Luiz e de Elenir Silveira de Almeida. A pretendente:
TAMIRES RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, proﬁssão assistente operacional, nascida em Osasco, SP, no dia (27/11/1992), residente e domiciliada neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Jose Rodrigues de Sousa e de Leonice Rodrigues de Sousa.
O pretendente: ROGÉRIO DA SILVA PLACIDO, estado civil solteiro, proﬁssão
conferente, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (26/03/1991),
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Raimundo da Silva Placido e de Maria França de Carvalho Placido. A pretendente: ANDRESA GABRIELA
DA SILVA PROLICIANO, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar de depertamento
pessoal, nascida em Cajamar, SP, no dia (18/12/1995), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Adenir do Montes Proliciano e de Maria de Fatima
da Silva Proliciano.
O pretendente: FABIANO DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteiro, proﬁssão
policial militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/07/1978), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Josias Francisco Barbosa e de Severina de
Sousa Barbosa. A pretendente: ELEILDES PEREIRA SANTANA, estado civil solteira, proﬁssão imobilizadora ortopédica, nascida em Una, BA, no dia (17/04/1980),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Eronildes Dias Santana
e de Maria Inez Pereira.
O pretendente: MAURICIO ORMUNDO, estado civil solteiro, proﬁssão ﬁscal da
prefeitura, nascido em Andirá, PR, no dia (13/02/1961), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Valdeci de Souza Ormundo e de Iraci Clemente
Ormundo. A pretendente: MIRIAM PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada,
proﬁssão operadora de cobrança, nascida em Caieiras, SP, no dia (31/05/1975),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Alvaro Pereira da Silva
e de Maria Madalena Oliveira da Silva.
O pretendente: GEOVA PEDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, proﬁssão
cabeleireiro, nascido em Alcobaça, BA, no dia (12/12/1956), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Pedro dos Santos e de Florentina Maria
de Jesus. A pretendente: ROSENILDE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira,
proﬁssão repositora, nascida em Corrego Novo, MA, no dia (02/02/1977), residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Pedro Ruﬁno dos Santos e de Joana
de Jesus dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - 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: THIAGO ROGERIO GOMES, estado civil solteiro, proﬁssão empresário,
nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 03/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Edinomark Bezerra Gomes e de Sebastiana
Rogerio Ruﬁno Gomes. A pretendente: CAMILA DUARTE WITZKE, estado civil solteira,
proﬁssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Rony Henrique Witzke e
de Susana Maria Duarte Silva.
O pretendente: AUGUSTO CEZAR CORDEIRO DA ROCHA, estado civil solteiro,
profissão analista de projetos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia
10/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edenilson Cordeiro da Rocha e de Maria de Fatima Gonçalves. A pretendente: BRUNA
DIAS LOUREIRO, estado civil solteira, profissão atendente de helpcenter, nascida
em São Paulo (Reg. em Ferraz de Vasconcelos) - SP, no dia 24/08/1987, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manuel Dias Loureiro e de
Vilma Aparecida Cano Loureiro.
O pretendente: ALLAN LUIZ CELESTINO GRANIERI, estado civil solteiro, proﬁssão
empresário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 29/07/1988, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Jose Luiz Granieri e de Sonia Maria
Celestino Granieri. A pretendente: LAIANE TÁTILA NARDES FUENTES, estado civil
solteira, proﬁssão empresária, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 17/03/1986,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Valdomiro Moreno
Fuentes e de Ana Lucia Nardes Fuentes.
O pretendente: SAMIR ZAIM, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nascido em Mirassol - SP, no dia 07/11/1979, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ali Hassan Zaim e de Ilza Zecchin Zaim. A
pretendente: BEATRIZ SCARPA VILAR, estado civil solteira, profissão analista de
sistemas, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 10/03/1986, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Batista Vilar e de
Maria Odila Scarpa Vilar.

O pretendente: JOE CARLOS MARTINS MEDEIROS, estado civil solteiro, proﬁssão
porteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/02/1979), residente e domiciliado em
Guarulhos, SP, ﬁlho de Wagner Martins Medeiros e de Vicléria Botós Alves. A pretendente:
ERICA CECILIA MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, proﬁssão técnica em
enfermagem, nascida nesta Capital, no dia (06/05/1988), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Wilson Moreira da Silva e de Eliana Lopes de Souza da Silva.
O pretendente: EVANILSON DE OLIVEIRA GIMENEZ, estado civil solteiro, proﬁssão
eletrecista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/09/1980), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Gimenez e de Maria de Oliveira Gimenez. A
pretendente: ROSEMEIRE BRASIL VIEIRA, estado civil divorciada, proﬁssão assistente
ﬁscal, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Ivo Vieira e de Maria Rosa Brasil Vieira.
O pretendente: PEDRO HENRIQUE PEDREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão
técnico em mecânica, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (20/02/1996), residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de José Orlando Furtado da Silva e de Sueli
Batista Pedreira da Silva. A pretendente: ELIOENAI VITORIA CORREIA LUZ, estado
civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP,
(22/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Marcelo Silva
Luz e de Elisamar Noemi Correia Luz.
O pretendente: DIEGO EDUARDO RABÊLO SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão
marceneiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/01/1987), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Arlindo Eduardo da Silva e de Maria Rubenita Rabêlo
Silva. A pretendente: LAILA DE LIMA REBELO, estado civil solteira, proﬁssão Pedagoga, nascida em Altos, PI, no dia (29/12/1986), residente e domiciliada neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Francisco das Chagas Rebelo e de Maria José Gomes de Lima.
O pretendente: TIAGO DE JESUS LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão instalador de
acessórios, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/06/1988), residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Soares de Lima e de Valdelice Maria de
Jesus Lima. A pretendente: RENATA APARECIDA ROMANINI DA SILVA, estado civil
solteira, proﬁssão do lar, nascida neste Capital, Perus, SP, no dia (03/06/1988), residente
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Edson Luiz da Silva e de Ivonete
Aparecida Romanini da Silva.
O pretendente: CLOVIS VIANA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão ajudante geral,
nascido em Palmeirina, PE, no dia (15/12/1971), residente e domiciliado neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlho de Acelina Maria da Conceição. A pretendente: ALDINEIA DA SILVA MACHADO, estado civil solteira, proﬁssão babá, nascida em São Luis, MA, no dia
(19/08/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Raimundo
Nonato Machado e de Marinalva Cipriana da Silva Machado.

O pretendente: RAFAEL SEILHE PERROTE, estado civil solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 05/05/1984, residente e domiciliado
neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Claudio Perrote e de Rosane Cotta Seilhe Perrote.
A pretendente: JULIANA CORRÊA MENDES, estado civil solteira, proﬁssão chefe de cozinha,
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 20/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Gilberto Manzano Mendes e de Giane Helena Corrêa Mendes.
O pretendente: JOÃO ANTONIO KERR MUZEL CARPIGIANI, estado civil solteiro,
proﬁssão vendedor, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 06/10/1990,
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Soldemar Carpigiani
Junior e de Alzira Chagas Carpigiani. A pretendente: JAQUELINE MEIRE DA PALMA
CASADO, estado civil solteira, proﬁssão confeiteira, nascida em Santo André - SP, no
dia 13/04/1985, residente e domiciliada neste subdistito, São Paulo - SP, ﬁlha de José
de Jesus Garcia Casado e de Isabel Pereira da Palma Garcia.
O pretendente: EDIVAM DE FÁTIMA AUGUSTO, estado civil solteiro, proﬁssão operador
de radiograﬁa, nascido em Monjolos - MG, no dia 05/02/1955, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Orlando Augusto e de Terezinha Sebastiana Augusto.
A pretendente: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, proﬁssão
doméstica, nascida em Sumé - PB, no dia 28/01/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Severino Henrique da Silva e de Maria José de Sousa Silva.
O pretendente: LUIZ FELIPE ARAUJO DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão gerente
de projetos, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 16/12/1987, residente e domiciliado
neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Joaquim Andrade de Souza Filho e de Jazonice
Araujo de Souza. A pretendente: PAOLA ROSSI MEZALIRA, estado civil divorciada, proﬁssão
analista de projetos, nascida em Jundiaí - SP, no dia 26/11/1983, residente e domiciliada neste
subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de João Gilmar Mezalira e de Celia Mara Rossi Mezalira.
O pretendente: RAFAEL FONSECA JESUINO, estado civil solteiro, proﬁssão advogado, nascido
em Presidente Venceslau - SP, no dia 19/06/1990, residente e domiciliado neste subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlho de Euclides José Caetano Jesuino e de Roseli dos Anjos Fonseca Jesuino. A
pretendente: MEIRE ANNE OLIVEIRA PINTO SALES, estado civil solteira, proﬁssão assistente
social, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 07/04/1988, residente e domiciliada
neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Manoel Ferreira Sales e de Raimunda Oliveira Pinto.
O pretendente: ADONIAS FERREIRA BEZERRA, estado civil solteiro, proﬁssão assistente ﬁnanceiro, nascido nesta Capital, Butantã - SP, no dia 18/06/1989, residente e
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Severino Amaro Bezerra e de Maria
José Ferreira de Lima Bezerra. A pretendente: JULIANA DANTAS SANTIAGO, estado
civil solteira, proﬁssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia
15/04/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo
Cesar Rosa Santiago e de Silvana Lopes Dantas.
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 pretendente: CÍCERO FERREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, proﬁssão porteiro, nascido em Àguas Belas, PE, no dia (15/02/1961), residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Alfredo Ferreira da Silva e de Maria José da Conceição Silva. A pretendente: MARIA LÚCIA LOPES DE LIMA, estado civil solteira,
proﬁssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia (30/12/1971),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de José Quintino de Lima
e de Irene Lopes de Lima.
O pretendente: VÍCTOR DOS ANJOS ROSENDO, estado civil solteiro, proﬁssão
auxiliar de cozinha, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/07/1994), residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Jaílson Santana Rosendo e de Maria
Lení Mendes dos Anjos Rosendo. A pretendente: MARCIA CRISTINA DIAS DA SILVA,
estado civil solteira, proﬁssão balconista, nascida em Crato, CE, no dia (21/10/1992),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Luiz Gonçalves da Silva
e de Antonia Nailê Dias.
O pretendente: BRUNO POLLI CARNEIRO, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor,
nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (17/07/1997), residente e domiciliado nesta
Capital, SP, ﬁlho de Daniel Carneiro e de Lucia Maria Polli Carneiro. A pretendente:
NILA AGELA DE SOUSA, estado civil solteira, proﬁssão assistente administrativo,
nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (07/09/1993), residente e domiciliada
nesta Capital, SP, ﬁlha de Antonio Claudio de Sousa e de Lucia de Fatima de Sousa
Chagas.
O pretendente: LEANDRO ANTONIO BOLHALTI DA SILVA, estado civil solteiro,
proﬁssão motorista de carreta, nascido em Caieiras, SP, no dia (08/02/1978), residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Vitor José da Silva e de Sonia Maria
Bolhalti da Silva. A pretendente: GERUSA POLICARPO DA LUZ, estado civil solteira,
proﬁssão coordenadora RH, nascida nesta Capital, Butantã, SP, no dia (23/07/1985),
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Amauri Policarpo da Luz e
de Maria Amélia de Souza da Luz.
O pretendente: BRUNO SOARES DA COSTA, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor,
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/12/1991), residente e domiciliado neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlho de João Soares da Costa e de Vilma Maria Costa. A pretendente:
TAMIRES OLIVEIRA ALIBERTI, estado civil solteira, proﬁssão agente comunitário de
saúde, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliada
neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Reinaldo Aliberti e de Lenice Oliveira Aliberti.
O pretendente: WAGNER BARBOSA CARDOSO, estado civil divorciado, proﬁssão
professor, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (21/04/1965), residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Barbosa Cardoso e de Benedita
Soares Cardoso. A pretendente: SUZANA PIRES CARDOSO, estado civil divorciada,
proﬁssão biomédica, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/05/1971), residente
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de João Pires Cardoso e de Maria de
Almeida Cardoso.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS
5º Subdistrito - Santa Efigênia
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
A pretendente: CAMILA FERNANDA DE SOUZA, proﬁssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1983, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Antonio José de Souza e de Dalva Oliveira
de Souza. A pretendente: LUIZA AMADO DE PAULI, proﬁssão: bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1987, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Vilson Bella de Pauli e de Celia Amado de
Pauli.
R$ 12,58
O pretendente: ALEX JOSÉ LIMA DA SILVA, proﬁssão: montador, estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 17/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de José Azenaldo Ribeiro da Silva e de Rosimere Maria
de Lima da Silva. A pretendente: ALDA LUCIA MACIEL DE OLIVEIRA, proﬁssão:
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Macaparana - PE, data-nascimento: 15/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de José Maciel
de Oliveira e de Alda Lucia Oliveira de Lima.
R$ 12,58
O convivente: WILMER LOZANO CCUCHU, proﬁssão: comerciante, estado civil: solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 08/05/1986, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de Pedro Lozano Merma e de Epifania Ccuchu Flores. A convivente: YANET ORIHUELA VARGAS, proﬁssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Peru, data-nascimento: 08/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
ﬁlha de Francisco Orihuela Peseros e de Celedonia Vargas Almiron.
R$ 12,58
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

CARTÓRIO
CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - 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: FABRIZIO BINI, nacionalidade italiana, estado civil divorciado, proﬁssão
autônomo, nascido na Itália, no dia (20/08/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nello Bini e de Anna Maria Buﬀa. A pretendente: SANDRA
FERREIRA DE ARRUDA, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida nesta Capital,
Penha de França - SP, no dia (12/12/1964), residente e domiciliada neste subdistrito São
Paulo - SP, ﬁlha de Maria Mercês Ferreira de Arruda.
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

Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F955-3141-9C2B-7F4E

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Perus

O pretendente: ANDERSON CLAY SILVA SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
técnico de copiadoras, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/01/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Cicero dos Santos e de Cileide Dias da
Silva. A pretendente: MILENE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar
administrativo, nascida em Osasco, SP, no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Everaldo Andrade Silva e de Davina de Oliveira Silva.

