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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 

Empresas & Negócios

O pretendente: LEVI RAFAEL QUINTILIANO, profi ssão: metroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 24/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião José Quintiliano e de Sandra 
Cristina Quintiliano. A pretendente: BRUNA PLUMARI DIAS, profi ssão: metroviária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/09/1985, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jocely Ferreira Dias e de Silvana 
Plumari Ferreira Dias.

O pretendente: DIEGO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 11/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Eustaquio da Silva e de Elizabete Izaura dos 
Santos. A pretendente: MICHELLE DEVEZA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 20/12/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josué Julio da Silva e de Mirian dos 
Santos Deveza.

O pretendente: MURILO PELLEGRINO GREGORIO, profi ssão: economista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Bariri - SP, nascido aos: 17/04/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Odail João Gregorio e de Rosa Aparecida Pellegrino Gre-
gorio. A pretendente: CLAUDIA ALBUQUERQUE GASPAR, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/02/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfredo Agostinho Dias Gaspar e de Elizabete 
Maria Fontoura de Albuquerque Gaspar.

O pretendente: MARINALDO MELO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Paulista - PE, nascido aos: 30/03/1989, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marinaldo Melo da Silva e de Gersonita Gomes de 
Santana Melo. A pretendente: REJANE DE SOUZA BARRETO, profi ssão: militar, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 24/08/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo dos Santos Barreto e de Sonia 
Pereira de Souza.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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:

O pretendente: TIAGO CAMILO, profi ssão: funcionário público municipal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 31/05/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Camilo Neto e de Vania Maria 
Concimo Camilo. A pretendente: PRISCILA DE MORAIS, profi ssão: bancária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, nascido aos: 27/01/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Robson José de Morais e de 
Adriana Felisberto de Morais.

O pretendente: MURILO ABREU VILLAS BOAS, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido 
aos: 03/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ailton 
Villas Boas e de Maria do Carmo Abreu Villas Boas. A pretendente: ISABELLA 
RIBEIRO DA SILVEIRA, profissão: assistente, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 12/09/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Nilson Inacio da Silveira e de Celia 
Regina Soares Ribeiro.

O pretendente: HERMANN CASER JUNIOR, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 10/05/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Hermann Caser e de Dirce Mariano 
Caser. A pretendente: JANAINA OCAMPO PERES, profi ssão: veterinária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 14/07/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Eduardo Peres e de 
Fátima Ocampo Peres.

O pretendente: ANDERSON RALPH FERREIRA, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, nascido aos: 
11/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Severino Fer-
reira Filho e de Maria das Neves Ferreira. A pretendente: PRISCILLA RANCIARO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Pari - SP, nascido aos: 25/09/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Osvaldo Teixeira de Oliveira e de Janice Ranciaro Tei-
xeira de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO BATISTA RAMOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, nascido aos: 05/11/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Américo Ramos e de Odete 
Batista Ramos. A pretendente: VANESSA OLIVEIRA DE MOURA, profi ssão: bancá-
ria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/02/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Darcy Oliveira de Moura e de 
Cleusa Maria Prospero Oliveira.

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

O pretendente: PETERSON AUGUSTO ESCOVAL, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 20/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Escoval e de Luzia Antonia Dias. 
Apretendente: PAULA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: empresária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 05/11/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Rodrigues da Silva e de Aracely da 
Conceição Rodrigues da Silva.

O pretendente: THIAGO DAMASCENO DE OLIVEIRA LOURENÇO RODRIGUES, 
profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
nascido aos: 31/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Denis 
Rodrigues Lourenço e de Régia Maria Damasceno de Oliveira Rodrigues. A pretendente: 
MÔNICA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 21/03/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de David Mizael da Silva e de Maria Marli da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO JUNIOR, profi ssão: administrador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
16/01/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos de 
Lima Pinto e de Mirian de Lima Pinto. A pretendente: DANIELLI SANCHES, profi ssão: 
representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 06/02/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Sanches e 
de Jesuina Ferreira Sanches.

O pretendente: LEANDRO SCHIAVONI ALVES PINHEIRO, profi ssão: comprador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 10/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson José Alves Pinheiro e de Claudia Maria 
Schiavoni Pinheiro. A pretendente: TAIANA CRISTINA DA COSTA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 05/07/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helena Regina da Costa.

O pretendente: MARCOS VINICIUS EVANGELISTA DE TOLEDO, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/05/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio de Toledo e de Re-
ginalda Evangelista de Toledo. A pretendente: STEFANY REGINA DE SOUZA SANTOS, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana - SP, nascido aos: 29/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jose Carlos de Paula Santos e de Vita Teresinha de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: ADRIANO PALMA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 12/10/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Palma e de Mirian 
Palma. A pretendente: TAMIRIS ALVES PACHECO, profi ssão: analista de rh, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Evaristo Pacheco e de Maria 
Aparecida Alves de Oliveira Pacheco.

O pretendente: SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: segurança, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Januaria - MG, data-nascimento: 20/01/1948, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Flaviano Ribeiro da Silva e de Ana da 
Silva Barbosa. A pretendente: FÁTIMA CARDOSO ROSA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
07/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Rosa e de 
Benta Cardoso Rosa.

O pretendente: RODRIGO CORDEIRO PACHÚ, profissão: comprador, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/03/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ademir 
José Pachú e de Santa de Jesus Cordeiro Pachú. A pretendente: JANAINA 
DIAS DOS SANTOS, profissão: supervisora de RH, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 02/08/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José dos Santos e de 
Elizabeth Dias dos Santos.

O pretendente: SIDNEI MASSAIDE KOJA, profi ssão: eletricista de auto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Massao Koja e de Luzia Yoshico Koja. 
A pretendente: FABIANA CARRILHO AUGUSTO, profi ssão: gerente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Francisco Augusto e de 
Nezilda Carrilho Augusto.

O pretendente: IAGO DONIZETE SILVA MARTINS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guaratã - SP, data-nascimento: 15/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edgar Donizete Martins e de Ivonilde de Oliveira 
Silva. A pretendente: IZAMARA TEIXEIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 29/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Teixeira de Souza e de Cilene 
Ferreira da Silva.

O pretendente: EZEQUIEL BATISTA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 05/08/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Romildo Batista da Silva e de Barbara Maria da 
Silva. A pretendente: CRISTINA HELENA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 29/07/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Manoel dos Santos e de Helena 
Edelzuita dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE CAMARGO PREVIATELLO, profi ssão: impressor silk-
screen, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/11/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo da 
Silva Previatello e de Rosângela de Camargo Previatello. A pretendente: SEVERINA 
JOSEANE DOS SANTOS, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 02/06/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jovelino José dos Santos e de Helena Maria dos 
Santos.

O pretendente: WELLINGTON SILVESTRE DANTAS, profi ssão: TI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 27/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Silvestre Dantas e de Maria Aparecida 
Dantas. A pretendente: SOLANGE DE AZEVEDO MEDEIROS, profi ssão: auxiliar de 
seguros, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Ramos de 
Medeiros e de Benedita Maria de Azevedo Medeiros.

O pretendente: ROGERS ANDRÉ DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Beberibe, Recife - PE, data-nascimento: 12/06/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião André da Silva e de Elita Maria do 
Nascimento. A pretendente: MARIVAL MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: cobradora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Recife - PE, data-nascimento: 18/06/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nicacio José de Oliveira e de 
Quiteria Maria Barbosa.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FABOSSI, profi ssão: microempresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 04/09/1981, 
residente e domiciliado em  São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Fabossi e de Gisele Fabossi. 
A pretendente: JULIANA PEQUENO DOS SANTOS, profi ssão: engenheira civil, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Pequeno dos Santos e de Maria do 
Socorro dos Santos.

O pretendente: MILTON TSUTOMU ONO, profi ssão: gerente geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Alto Alegre - SP, data-nascimento: 30/07/1960, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Tsuneo Ono e de Tokie Ono. A pretendente: ANA PAULA DAS 
VIRGENS MASCARENHAS, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Utinga - BA, data-nascimento: 19/08/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Sá Teles Mascarenhas e de Celestina das Virgens Sá Teles.

O pretendente: ANDRÉ LAGOIN ROMERO, profi ssão: professor - músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Votuporanga - SP, data-nascimento: 06/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Waidemam Romero e de Maria Lagoin 
Romero. A pretendente: KÁTIA DE OLIVEIRA TÃO, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 29/09/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir Luiz Tão e de Ana Maria de 
Oliveira Tão.

O pretendente: SERGIO LAURENT MARTINS DE SOUZA CORRÊA JUNIOR, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/05/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Laurent Martins 
de Souza Corrêa e de Edileide de Souza Corrêa. A pretendente: ARIANA SANCHES 
CURSINO, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 19/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Rene Cursino e de Valdenice Tugilio Sanches.

O pretendente: DIOGO DE GODEIS DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 05/10/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aldo da Silva e de Adicelma de 
Godeis. A pretendente: GISELI DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Armando Alves Pereira e de Maria 
Angela dos Santos.

O pretendente: MARCEL PACHECO, profi ssão: micro empreendedor individual, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 08/06/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Grossi Pacheco e de Sueli 
Aparecida Pacheco. A pretendente: RENATA NOGUEIRA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/05/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Teodoro Nogueira e de Nanci 
Aparecida Nogueira.

O pretendente: NORBERTO MISCHI, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 20/10/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dimir Mischi e de Irene Debussi Mischi. A 
pretendente: EGLE DE LIMA, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 26/09/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldemar de Lima e de Astezia Muniz de Lima.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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:

O pretendente: LAERCIO JOSÉ LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 06/03/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raul Bias Lima e de Arlinda Lima. 
A pretendente: ROGERIO TOPORCOV, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 02/03/1958, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nicolau Toporcov e de Rosa Constantino 
Mançin Toporcov.

O pretendente: WENDEL LAZKO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 22/08/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Lazko e de Rosineide 
Maria Souza Lazko. A pretendente: VIVIAN CRISTINA MUNIZ, profi ssão: fi nanceira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salvador Muniz e de Hely 
Aparecida Panhan Muniz.

O pretendente: CHRISTIAN DAVID RIZZATO PETRINI, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 13/09/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Petrini e de Marcia Aparecida 
Rizzato Petrini. A pretendente: DAIANA RODRIGUES DE CAMARGO, profi ssão: literata, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Domingues de Camargo e 
de Erineia Rodrigues de Camargo.

O pretendente: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: gerente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
09/09/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sérgio José 
dos Santos e de Silvana Regina Vico dos Santos. A pretendente: MERCIA DA 
SILVA AMORIM, profi ssão: corretora de seguro de vida, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 10/06/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Amorim Matos e de Joselita da Silva 
Amorim.

O pretendente: THIAGO JEFERSON RODRIGUES, profi ssão: auditor contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jordinez Jeferson Rodrigues e de Sonia Rufi no 
da Costa Rodrigues. A pretendente: CAROLINA SIMÕES SANCHEZ, profi ssão: auditora 
contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elias Calegari Sanchez 
e de Maria Auxiliadora Pato Simões Sanchez.

O pretendente: MAICON DE JESUS, profi ssão: operador de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Timbo - SC, data-nascimento: 05/05/1990, residente e 
domiciliado em Timbó - SC, fi lho de Sandrino de Jesus e de Irani Mohr de Jesus. A 
pretendente: KAROLINA DE OLIVEIRA CUBERO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 04/11/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Ricardo Cubero e de Odete 
de Oliveira Cubero.

O pretendente: RAPHAEL MARQUES AMOROSINO, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/03/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos André 
Amorosino e de Edna Marques Caveta Amorosino. A pretendente: ELISA CORTEZ 
CORACINI, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em Vargem 
Grande do Sul - SP, data-nascimento: 05/06/1987, residente e domiciliada em 
Vargem Grande do Sul - SP, filha de Dagoberto Coracini e de Lucia Helena Cortez 
Coracini.

O pretendente: MICHEL ROCHA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP -, data-nascimento: 10/09/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Canindé da Rocha e de Maria Aparecida dos 
Santos Rocha. A pretendente: KELLY APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: bancária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 18/01/1986, 
residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Augusto Cesar Santos e de Valdeci Maria 
dos Santos.

Trinta organizações latino-
americanas, entre as 
quais seis ONGs do Brasil, 
lançaram dia 8, no Rio de 
Janeiro, a campanha ‘Instinto 
de Vida’, que propõe 
reduzir em 50% o número 
de homicídios na região nos 
próximos dez anos

A meta pode parecer ambiciosa, 
a princípio, porque requer uma 
redução de 7% ao ano dos assas-

sinatos, mas é viável e já foi atingida em 
diversas cidades, tanto do Brasil, como 
dos outros seis países prioritários da 
campanha, que são Colômbia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México e Venezue-
la. A avaliação foi feita pela diretora do 
Instituto Igarapé, um dos elaboradores 
da campanha, Ilona Szabó.

A campanha apresenta duas estratégias 
para cumprir seu objetivo. A primeira é um 
grupo de organizações que vão promover 
políticas públicas que funcionam. “Nós 
elaboramos um guia de políticas públicas 
que devem estar compondo planos nacio-
nais, estaduais e municipais de redução de 
homicídios e que está disponível no nosso 
site. Do outro lado, trabalhando com a 
gente, temos organizações de mobilização, 
cujo objetivo é tanto desbanalizar a questão 
dos homicídios, como engajar os cidadãos 
para que nos ajudem a cobrar investimento 
e a implementação desses planos”.

Nos próximos meses, o Instituto Igarapé 
e seus parceiros na campanha no Brasil 
vão conversar com os diversos entes 
federativos (governadores, prefeitos, 
ministros, presidente), buscando esse 
compromisso e o comprometimento 

com as metas. As ONGs que integram a 
aliança latino-americana para redução de 
homicídios vão apoiar a elaboração dos 
planos governamentais dos entes que 
têm interesse em implementar políticas 
que funcionam, vão trabalhar na mobili-
zação para a desbanalização da questão 
e no esforço de engajar os cidadãos na 
cobrança por investimentos. 

O Instituto Igarapé coordena o grupo de 
políticas públicas enquanto a ONG Nossas 
se encarregará da estratégia do grupo de 
mobilização. Isso é muito importante, 
acentuou Ilona, porque o número de 
homicídios vem diminuindo no mundo, 
com exceção da América Latina.

A região concentra 8% da população 
global mas responde por 38% das mortes 
violentas (144 mil assassinatos por ano). 
“O nosso país é, há décadas, o campeão 
do número absoluto de homicídios no 
mundo, com 60 mil mortes por ano. Não 
há precedente. É mais do que em qualquer 
guerra como da Síria,  do Iraque, Afega-
nistão. E nós estamos resignados; a gente 
acha que não há nada a fazer. Mas há”, 
garantiu a diretora do Instituto Igarapé. 
Hoje em dia, sabe-se muito mais sobre o 
que funciona ou não, completou.

O segundo país em número de homi-
cídios no mundo é a Índia, com 40 mil 
mortes/ano, mas o país detém cinco vezes 
a população brasileira, observou. Isso 
comprova que, no Brasil, o número é alto 
demais e inaceitável. Acrescentou que a 
questão da impunidade dos que cometem 
crimes contra a vida no Brasil também 
ajuda nessa espiral de violência. Por isso, 
a campanha vem como objetivo salvar 365 
mil vidas na região, 180 mil delas somente 
no Brasil. A meta é quantifi cada pelo 
número de vidas salvas, explicou Ilona. 
Se nada for feito, nos próximos dez anos 

serão em torno de 600 mil brasileiros 
assassinados.

“Eu acho que a gente não pode mais 
fi car matando o nosso futuro, porque a 
maior parte dessas mortes são de jovens. 
A gente precisa dar um rosto a essas 
mortes e mostrar à população que é viável 
(a redução dos homicídios)”. É preciso, 
ainda, salientou, cobrar a liderança efe-
tiva de todos os níveis de governo para a 
concretização dessa meta.

Pesquisa feita pelo Instituto DataFo-
lha e o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, mostra que 94% da população 
brasileira afi rmam que o número de 
homicídios no país é alto ou altíssimo 
e 96% acreditam que é papel dos três 
entes federativos combater a violência 

e o crime. “Essa articulação de fato dos 
três Poderes é fundamental para que 
esses planos saiam do papel”, opinou 
Ilona Szabó.

A pesquisa revela que 50 milhões de 
brasileiros acima de 16 anos tiveram algum 
parente ou amigo assassinado e 78% anali-
sam que mais armas geram mais violência. 
As ONGs defendem que haja maior contro-
le sobre a circulação de armas no Brasil e 
pretendem cobrar do Ministério da Justiça 
e do governo federal posicionamento nesse 
sentido. Segundo a diretora do Instituto 
Igarapé, a sinalização do governo não pode 
ser contraditória ao plano de redução de 
homicídios no Brasil. 

“O controle de armas é fundamental para 
essa equação. A gente não pode permitir, 

por exemplo, a volta do porte de armas no 
Brasil. Isso seria potencializar essa tragé-
dia que a gente já está vendo”. É preciso, 
destacou ainda, informar a sociedade sobre 
o que funciona e trabalhar a esperança e 
não o medo, e não permitir retrocessos. 
A campanha lançou também a plataforma 
on-line Vivos em Nós que visa mobilizar 
pessoas que perderam parentes, amigos e 
entes próximos e queridos para fazer uma 
homenagem a essas vidas que foram inter-
rompidas precocemente pela violência. A 
plataforma vai aceitar relatos, fotos. 

“É um mural de homenagens. A gente 
quer dar rosto a esses números, mostrar 
que elas não foram as únicas vítimas, 
que por trás fi caram famílias, muitas 
vidas abaladíssimas que mudaram seu 
curso com essa tragédia”. A partir das 
homenagens, o objetivo é criar empatia 
para desbanalizar a questão “e voltar a 
nos indignar, a valorizar a vida, seja de 
quem for, porque vida é vida”.

Ilona Szabó informou que as 30 ONGs 
latino-americanas que integram a aliança 
para redução de homicídios na região são 
totalmente contrárias a políticas popu-
listas que fi cam valorizando a vingança, 
“porque vingança não é justiça e a gente 
vê uma série de pessoas se aproveitando 
do medo para vender soluções fáceis que 
só geram mais violência.” 

A aliança de ONGS da América Latina 
busca políticas públicas que tenham evi-
dência científi ca, que sejam monitoradas 
e atinjam resultados e não gerem mais 
violência. A Vivos em Nós é uma maneira 
de humanizar essa questão, disse Ilona. 
A plataforma resultará na publicação de 
um livro que será entregue a diversas 
autoridades, pedindo o cumprimento 
das políticas públicas que estão sendo 
defendidas (ABr).

ONGs latino-americanas querem reduzir 
violência em 50% na região em dez anos
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