
Competitividade cada 

vez mais acirrada 

no mercado de 

trabalho tornou os 

cursos superiores 

fundamentais para o 

crescimento profi ssional

Foi-se o tempo em que a 
boa vontade e experiên-
cia prática eram diferen-

ciais e garantia de uma boa co-
locação profi ssional. Por conta 
da acirrada disputa no mercado 
de trabalho nos dias atuais, as 
exigências são muito maiores e 
um diploma em curso superior 
passou a ser fundamental. Por 
conta disso, a diversidade de 
cursos é cada vez maior, as 
universidades estão em franca 
expansão e a expectativa é de 
que a procura também cresça 
proporcionalmente.

Diferentemente do que acon-
tecia há alguns anos, hoje, mui-
tos alunos do ensino médio já 
analisam o mercado e avaliam 
as alternativas mais indicadas 
para a área em que pretendem 
atuar. São muitos os benefícios 
que um curso superior oferece; 
além de aprofundar seus conhe-
cimentos, diferenciar-se dos de-
mais concorrentes no mercado 
de trabalho, crescer no plano 
de carreira e ter ganhos mais 
expressivos, é uma excelente 
oportunidade para networking, 
aumenta a estabilidade no em-
prego, as chances de promoção 
e, consequentemente, propor-
ciona melhorias no rendimento 
e crescimento profi ssional de 
uma maneira geral.

Por conta de todos os argu-
mentos apresentados acima, 
a conscientização sobre a ne-
cessidade de realizar um curso 
superior tem sido bastante ele-
vada. Àqueles que têm pressa, 
seja por já estarem no mercado 
de trabalho, ou por possuírem 
uma idade um pouco mais avan-
çada, os Cursos Superiores de 
Tecnologia são uma excelente 
alternativa. Além de um variado 
leque de opções, possuem a 
vantagem de conclusão em até 
seis semestres. Gestão de RH, 
Gestão da Qualidade, Gestão 
Financeira, Processos Geren-
ciais, Logística, Marketing, 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Estética e Cosmética, Gestão 
Hospitalar e Radiologia estão 
entre algumas das opções.

O curso de Logística é um 
dos mais procurados. Essa 
cadeira visa capacitar profi s-
sionais a exercerem funções 
de supervisão e gerenciamento 
em diversos setores, tais como 
Distribuição, Armazenagem, 
Embalagem, Transporte e, prin-
cipalmente, na gestão da cadeia 
de suprimentos, entre outros. 
O curso capacita o aluno a re-
lacionar conceitos específi cos 
da área com os demais setores 
das empresas e da economia, 

levando em conta não apenas as 
particularidades regionais, mas 
também, os aspectos ligados 
às atividades inter-regionais e 
internacionais.

Outra opção concorrida é o 
curso de Marketing, que ofe-
rece aos alunos capacitação 
de análise, monitoramento e 
planejamento das atividades 
pertinentes à área. O profi s-
sional formado por este curso 
é capaz de elaborar plano de 
marketing, diagnosticar neces-
sidades empresariais e atender 
com versatilidade políticas de 
comercialização, envolven-
do planejamento, controle e 
execução dos processos de 
marketing.

Já quem opta pelo Curso de 
Gestão da Qualidade busca 
postos de trabalho em empresas 
do segundo e terceiro setor ou 
indústrias, podendo exercer 
funções tanto nos setores de 
Controle e Garantia da Quali-
dade, como nos processos de 
acreditação (Certifi cação), con-
duzindo e orientando a implan-
tação, supervisão e manutenção 
dos processos de qualidade. O 
curso habilita os profi ssionais 
a acompanharem a evolução e 
a incorporação dos conceitos 
e ferramentas da qualidade e 
aplicá-los em suas atividades 
profissionais, bem como os 
qualifi ca para a participação do 
desenvolvimento e implantação 
de programas da qualidade que, 
sustentados pelo conjunto das 
Normas NBR ISO 9000, possam 
contribuir para a obtenção da 
certifi cação das empresas.

O Curso de Análise e De-
senvolvimento de Sistemas é 
voltado a quem procura por 
uma graduação com enfoque no 
desenvolvimento de softwares 
e aplicativos. O aluno formado 
poderá atuar especialmente em 
desenvolvimento e manutenção 
de sistemas na categoria de 
analista-programador, podendo 
desenvolver projetos, progra-
mação, instalação-confi guração 
e manutenção de softwares em 
empresas de qualquer porte. O 
curso dá formação para atender 
muito bem às necessidades do 
mercado de software, especial-
mente em empresas de médio 
e grande porte.

Enfi m, são diversas as opções, 
para todos os gostos e estilos. O 
mais importante é o profi ssional 
se conscientizar de que, hoje, 
acomodação é uma palavra proi-
bida no mercado de trabalho. 
Estudar permanentemente e 
estar disposto a investir parte 
do seu tempo na aquisição de 
novos conhecimentos é fun-
damental, não só para manter 
sua colocação dentro de uma 
empresa, mas principalmente 
para alçar voos mais altos.

(*) - É Coordenador dos
Cursos de Tecnologia em Gestão

da UMC Universidade,
Campus Villa-Lobos/Lapa.

A importância de um 
Curso Superior

Ivan de Campos Mendes (*)
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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:

O pretendente: LUIZ DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão Auxiliar de escritório, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/09/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito Rosa do Carmo e de Terezinha de Jesus 
Ramos do Carmo. A pretendente: ANDREIA BRAGA RIBEIRO, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista contábil, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (14/01/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Reis Ribeiro e de Francisca 
Gerusa Braga Ribeiro.

O pretendente: DOUGLAS FELIPE DE MELO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/10/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ciselmar Pereira da Silva e de Adegilda Gomes 
de Melo Silva. A pretendente: GABRIELA PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão técnologa de radiologia, nascida em Caieiras, SP, no dia (05/03/1988), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira de Sousa e 
de Francisca Alves Pereira de Sousa.

O pretendente: GENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Jitaúna, BA, no dia (12/12/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Gonçalves de Souza e de Maria Seorinha dos Santos. 
A pretendente: ANDREA DOS REIS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/09/1981), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Selma Francisca Nascimento.

O pretendente: JOSÉ PEDREIRA DE JESUS NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/08/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivete Lobo Pedreira. A pretendente: ROSIMEIRE 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (18/02/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Dario Rodrigues dos Santos e de Idê Batista da Silva Santos.

O pretendente: DAVID DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Caieiras, SP, no dia (22/03/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Floriano Barbosa e de Silvana Aparecida de 
Sousa. A pretendente: THAMIRIS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Miguelópolis, SP, no dia (11/11/1990), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador Dionisio Lemos da Silva e de Lucia 
Gomes de Oliveira.

O pretendente: REINALDO ROSSO, estado civil viúvo, profi ssão funileiro, nascido em 
Lins, SP, no dia (02/04/1948), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Fioravante Rosso e de Benedita Pereira Rosso. A pretendente: ELZA TEIXEIRA 
SANTIAGO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Junqueirópolis, SP, no dia 
(17/07/1959), residente e domiciliada em Americana, SP, fi lha de Alberto Teixeira e de 
Zulmira Teixeira.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDES CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/06/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Manoel Fernandes Corrêa e de Rose Meire dos 
Santos Fitas. A pretendente: CARINA DJÉSSICA ALVES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão estilista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (29/07/1989), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro dos Santos e de Maria 
Cecília Alves dos Santos.

O pretendente: KAUAN RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pa-
deiro, nascido em Bonito de Minas, MG, no dia (17/09/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Silva Souza e de Ana Rodrigues de 
Souza. A pretendente: GABRIELA DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/08/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Bispo dos Santos e de Maria Aparecida 
Dias da Luz.

O pretendente: FABIO SOUSA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão produtor 
de eventos, nascido em Imperatriz, MA, no dia (14/01/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Fernandes da Silva e de Maria Alice 
Sousa da Silva. A pretendente: CLEANE CORDEIRO DIAS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Imperatriz, MA, no dia (18/04/1982), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Dias e de Brandinete 
Gomes Cordeiro.

O pretendente: PEDRO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Caem, BA, no dia (09/09/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo José dos Santos e de Lúcia Maria da Silva. A 
pretendente: EDINEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Jacobina, BA, no dia (23/09/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Santana dos Santos e de Hilda Conceição 
dos Santos.

O pretendente: DIOGO AUGUSTO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de atendimento, nascido em Caieiras, SP, no dia (19/04/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fátima Aparecida Soares. A pretendente: JOYCE 
FERREIRA ESTEVES, estado civil solteira, profi ssão operador de Sac I, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (02/07/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Miltom da Silva Esteves e de Selmanizia Ferreira Esteves.

O pretendente: RUDNEY DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (08/04/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gidenilson das Virgens Santos e de Rosana 
Penha da Silva. A pretendente: CAROLINA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/03/1993), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Gonçalves Dias e de Jacira 
da Silva Pinto Dias.

O pretendente: ROBERTO CAVEÇA GALTAROSSI, estado civil divorciado, profis-
são motorista, nascido em Altônia, PR, no dia (10/10/1969), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Galtarossi e de Maria Caveça Galtarossi. 
A pretendente: VALERIA ASSUNTA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de caixa, nascida em Barueri, SP, no dia (09/08/1970), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Zízimo da Silva e de Vanda 
Gomes da Silva.

O pretendente: MÁRCIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de funileiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (19/04/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton de Souza e de Vera Helena de Jesus de Souza. A pretendente: 
LUCIARA SEBASTIÃO DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (14/10/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Oswaldo de Paula e de Maria de Lourdes Sebastião.

O pretendente: MARIO APARECIDO MENDES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão 
auxiliar de vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/04/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, fi lho de Emílio Mendes da Silva e de Júlia Papae da Silva. A pretendente: 
EDNÉIA MARIA LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida 
em Guarujá, SP, no dia (15/02/1966), residente e domiciliada em Guarujá, SP, fi lha de 
José Dernival dos Santos e de Maria de Lourdes Lima dos Santos.

O pretendente: LUIS CLAUDIO PRADO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Salvador, BA, no dia (30/05/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valber Ferreira dos Santos e de Norma Prado dos San-
tos. A pretendente: MARIA LUIZA SAMPAIO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
cobradora de ônibus, nascida em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia (02/10/1966), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pompilio Fernandes de 
Jesus e de Maria Josefi na Sampaio.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS FRANCISQUINI, estado civil solteiro, profissão micro 
empresário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/06/1974), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Regina Francisquini. A preten-
dente: PATRÍCIA ROCHA SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão orientadora 
educacional, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/02/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Gerônimo Siqueira e de Lucia Maria 
Rocha Siqueira.

O pretendente: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão açou-
gueiro, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (13/02/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dermivaldo Pereira dos Santos e de Rosemeire 
da Costa. A pretendente: MONICA FERNANDES DO ROSÁRIO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de loja, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (17/01/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismair Aparecido do Rosário 
e de Patrícia Fernandes Bagon.

Maria Guimarães/Revista Pesquisa FAPESP

O arqueólogo André Strauss, professor visitante brasileiro 
na Universidade de Tübingen, na Alemanha, verifi ca que é 
impossível avançar na exumação sem retirar o osso. Strauss 

é um dos coordenadores da equipe composta por uma média de 
25 voluntários, com variedade de especialidade (e sotaques), e 
nada acontece no sítio arqueológico sem a sua autorização ou de 
seu colega Rodrigo Elias de Oliveira, dentista e bioantropólogo 
ligado ao Laboratório de Ecológicos Humanos da USP.

A cena acontece na Lapa do Santo, uma caverna na região de 
Lagoa Santa, Minas Gerais, que nos últimos anos vem se revelando 
um importante centro de rituais ligados à morte em um período 
entre 10 mil e 8 mil anos atrás. 

Antes de serem retirados, todos os achados precisam ser 
localizados no espaço com ajuda de um aparelho de topografi a, 
conhecido como estação total, que fornece coordenadas ao lon-
go de três eixos. Todos os dias, e antes que modifi cações sejam 
feitas em qualquer trecho da escavação, a equipe também faz 
um registro fotográfi co detalhado do avanço na exposição de 
cada ossada. 

Essas fotos são impressas ali mesmo, e sobre elas o respon-
sável por cada exumação vai anotando observações. Pequenos 
quadrados vermelhos de plástico posicionados em vários pontos 
do sepultamento também são localizados (ou plotados) e inclu-
ídos na fotografi a, e depois ajudam a reconstruir um modelo 
tridimensional de cada esqueleto.

O trabalho é feito com imenso cuidado, solenidade até, não 
só porque qualquer deslize pode representar milhares de anos 
perdidos – só se pode pisar de meias na quadra de escavação, 
para evitar danos às ossadas. Mais marcante é a presença dos 
habitantes antigos que foram sepultados por seus companhei-
ros, como a criança que morreu com cerca de 8 anos de idade 
e foi posta deitada de lado, com as pernas dobradas e os braços 
entre elas. 

Olhar de perto esse esqueleto, cuidadosamente sepultado a 
ponto de estar na mesma posição há cerca de 10 mil anos, pro-
voca forte emoção. Ainda mais perturbador é perceber hoje uma 
atenção equivalente de parte de um grupo tão distante no tempo 
e em procedência. Além dos inúmeros sotaques brasileiros, em 

Sistema meticuloso permite compilar informações sobre a vida e 

a morte há 10 mil anos em caverna de Lagoa Santa.

Cenas de um sítio arqueológico
“Posso tirar este ossinho?”. A bióloga petropolitana Lisiane Müller aponta para um fragmento sustentado por 
palitos de dente sobre um esqueleto ainda enterrado. Curvada sobre a quadra de escavação, por horas a fi o ela 
separa grãos de sedimento com um pincel e os empurra para uma garrafa de plástico cortada à guisa de pá

Léo Ramos Chaves/Revista Pesquisa Fapesp

2016 a equipe também contou com a mexicana María López Sosa 
e a alemã Franziska Mandt, ambas estudantes da Universidade 
de Tübingen.

A sensação da expedição era o esqueleto de uma mulher acom-
panhado de minúsculos ossos que, à medida que foram expostos, 
revelaram compor o esqueleto de um feto ou bebê recém-nascido. 
Ali fi cava Oliveira durante praticamente o dia todo, retirando 
grão por grão de sedimento, enquanto mantinha um olho nas 
outras exumações em curso. De acordo com ele, a mulher foi 
acomodada de joelhos na cova, com o corpo dobrado por cima 
das pernas em posição fetal, provavelmente com o tronco torcido 
de maneira que, caso ainda estivesse grávida, a barriga fi caria 
para o lado e não abaixo das costelas. Isso, e mais a pedra que 
servia de lápide, explicaria o fato de o diminuto esqueleto estar 
afastado dos ossos da suposta mãe.

“Só vou saber se era bebê ou feto quando examinarmos este 
dente no laboratório”, explicou o dentista ao encontrar um 
fragmento recuperado graças às exaustivas práticas de busca. O 
sedimento retirado com ajuda de um pincel, ou de uma pera de 
borracha usada para assoprar, é passado por pequenas peneiras 
de cozinha – daquelas que se põe em cima da caneca para separar 
a nata do leite fervente – com ajuda de um regador de água, de 
maneira a separar os fragmentos menores.

Quando um pequeno recipiente, chamado de petisqueira, foi 
levado de volta ao dentista supostamente sem nada relevante 
dentro, ele pinçou o dente. De volta a São Paulo, as análises não 
permitiram uma resposta conclusiva. “É bem típico da época em 
torno do nascimento, com alguma margem de erro, de maneira 
que poderia estar no fi m da gestação ou ter nascido”, explica. 
Os dentes de leite começam a se formar entre o segundo e o 
terceiro mês de gestação.

Além dos coadores para o material delicado, boa parte do 
sedimento retirado da escavação passa por uma grande peneira 
pendurada em um tripé, para separar fragmentos que escaparam 
ao crivo do pincel. Nessa função que requer atenção constante 
e uma boa resistência à poeira que enche o ar, era frequente 
encontrar Gabriel Francisco Pereira, voluntário que vive em 
Lagoa Santa e que “sabe tudo da região”, segundo Strauss, e a 
veterinária Nina Hochreiter, que pouco depois dos 50 anos se 
aposentou e passou a dedicar-se à paixão por arqueologia – era 
sua quarta participação como voluntária na Lapa do Santo.Pesquisadores na caverna Lapa do Santo.
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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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O pretendente: ROMERO FÁBIO FONTES DUARTE, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pau dos Ferros - RN, nascido aos: 02/09/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Neto Duarte e de Maria Enílsa Fontes 
Duarte. A pretendente: VALQUIRA PATRÍCIA ALVES SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Alexandria - RN, nascido aos: 01/11/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Augusto Alves de Santana e de Maria 
Gizeuda da Silva Alves.

O pretendente: DANILO DE SIQUEIRA CAMPOS, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cunha - SP, nascido aos: 17/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roque de Campos e de Dulcinea de Siqueira. A preten-
dente: ALINE GISELE DE SOUZA PACHECO, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Salvador - BA, nascido aos: 17/06/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sylvio Pacheco e de Lucia Maria da Silva.

O pretendente: MARCIO ALBERTO MONTEIRO PITA, profi ssão: engenheiro mecatrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/03/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Pita e de Laura An-
tonia Teixeira Monteiro Pita. A pretendente: GEISA CARNEIRO DO CARMO, profi ssão: 
arquiteta urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista 
- SP, nascido aos: 17/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
João Rafael do Carmo e de Marta Carneiro de Melo.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA FERNANDES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 25/03/1983, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de José do Egito Fernandes e de Fatima Maria de Souza 
Fernandes. A pretendente: CANDICE DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 21/04/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Bosco de Oliveira e de Josefi na Rosa de Oliveira.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO MASLIONIS, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 27/12/1962, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Alexandre Maslionis e de 
Shirley Maslionis. A pretendente: RITA DE CASSIA GOMES DE CARVALHO, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
nascido aos: 21/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Brasilino 
Ferreira de Carvalho e de Margarida Gomes de Carvalho.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de pa-
daria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Canarana - BA, nascido aos: 16/06/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ananias Gonçalves dos Santos e 
de Valéria Patricia Martins de Araújo. A pretendente: KAROL TELES SANTOS, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Mulungú do Morro - BA, 
nascido aos: 30/01/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando 
Rodrigues Santos e de Lucivania Teles da Silva.
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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:

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 

Empresas & Negócios


