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São Paulo, quinta-feira, 08 de junho de 2017

Campanha da ONU
quer reduzir descarte de plásticos
em rios e mares do Brasil

representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, Denise
Hamú, disse que a campanha terá duração de cinco anos
e espera contar com parcerias governamentais e não
governamentais brasileiras. “A gente sabe o tamanho do Brasil,
país número um em biodiversidade e com uma costa enorme”,
ressaltou.
Um ponto importante da campanha é obter a colaboração de
empresas para substituir ou reduzir o uso de plásticos em seus
produtos. “É claro que não são as empresas que jogam o lixo (nos
mares), são os usuários, mas a gente precisa ter uma parceria em
todo o ciclo da produção. Se a gente só limpar as praias, amanhã
teremos elas sujas de novo”, disse Denise Hamú. As conversas
com as empresas para que elas substituam o plástico por produtos
biodegradáveis já começaram, e está em curso um trabalho para
mapear quais setores podem contribuir mais para a campanha.
A campanha pretende realizar seminários regionais para
mapear hábitos locais que podem ser mudados, reduzindo o
descarte de lixo pela população. O próprio local escolhido para
o lançamento da Mares Limpos, o AquaRio, maior aquário marinho da América do Sul, por si só já foi bastante significativo,
por trazer uma mostra da biodiversidade marinha brasileira. O
diretor-presidente do AquaRio, Marcelo Szpilman, destacou na
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Divulgação/TV Brasil

O lixo viaja quilômetros pelos mares chegando
a lugares distantes como o arquipélago de Abrolhos (foto)
e o Atol das Rocas.

Tânia Rêgo/ABr

A redução do lixo marinho é alvo da campanha Mares Limpos, lançada pela ONU, no Rio de Janeiro. O
objetivo é convencer pessoas e empresas a reduzirem o consumo de plásticos e evitar seu descarte

Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: LEANDRO DE BARROS NASCIMENTO, profissão: ajudante, estado
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1979, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Teotonio do Nascimento e de Lucinda de
Barros Nascimento. A pretendente: KARLA FERNANDA DA SILVA, profissão: do lar,
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1987,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Fernando da Silva e de Maria
de Lourdes Fernando da Silva.
O pretendente: ALAN GOMES DA SILVA, profissão: operador de máquinas, estado
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1991, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco Gomes da Silva e de Evania Gomes
da Silva. A pretendente: CLÁUDIA MATIAS DE FREITAS, profissão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 29/09/1994,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joacir Lopes de Freitas e de Gileuza
Matias Gomes.
O pretendente: LEONARDO FERREIRA LIRA, profissão: niquelador, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1980, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Maria Albanêsa Ferreira Lira. A pretendente:
THEREZA FERREIRA ANACLETO, profissão: auxiliar de expedição, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 30/12/1990,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sagres Anacleto e de Zenaide
Ferreira Alves.
O pretendente: PAULO DIOGO DA SILVA BRITO, profissão: assessor de vendas,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santa Isabel do Pará - PA, data-nascimento:
07/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Paulo da Silva Brito e
de Roziana Brito da Silva. A pretendente: JÉSSICA VINAGRE PUREZA DE SOUSA,
profissão: peradora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém - PA, datanascimento: 09/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel
Fonseca de Sousa e de Ana Vinagre Pureza.
O pretendente: VALCIR GROSSO QUIM, profissão: ferramenteiro, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Andradina - SP, data-nascimento: 22/05/1964, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Guido Quim e de Julia Grosso Quim. A pretendente: EUNICE
MARIA MORAES QUIM, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em
Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 10/03/1955, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Claudio José de Moraes e de Firmina Maria de Jesus.
O pretendente: PAULO GALLO MURITIBA, profissão: motorista, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 15/03/1979, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Rui Barbosa Muritiba e de Rosa Maria Gallo
Barbosa Muritiba. A pretendente: VANESSA DE SOUZA PEREIRA, profissão: do lar,
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1980,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luci de Souza Pereira.
O pretendente: FILIPE PARPINELLI BORDONI, profissão: analista de sistemas,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento:
18/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ari Bordoni e de Solange
Maria Parpinelli Bordoni. A pretendente: GLAUCIA MORAIS SANTOS, profissão:
cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP,
data-nascimento: 30/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de
Raimundo Caetano dos Santos e de Francisca Morais Santos.
O pretendente: IVAR LODI RISSINI, profissão: gerente operacional, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Putinga - RS, data-nascimento: 27/04/1970, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio José Lodi Rissini e de Neive Dall'Agnol
Lodi Rissini. A pretendente: GABRIELA CANDIDA MATHEUS, profissão: gerente de
rh, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento:
10/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristovam Matheus
Delgado e de Verlucia Candida Matheus.
O pretendente: JOSÉ DE SOUZA SANTANA JUNIOR, profissão: policial militar,
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia - SP, data-nascimento:
13/04/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José de Souza Santana
e de Angela Maria Abeline Santana. A pretendente: AMANDA PRISCILLA HUSEIN
BIM, profissão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila
Prudente - SP, data-nascimento: 28/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo SP, filha de Darcy Bim Junior e de Celoa Regina Husein Inaim Bim.
O pretendente: DEL FUJITA, profissão: jornalista, estado civil: divorciado, naturalidade:
em São José dos Campos - SP, data-nascimento: 09/08/1964, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Nair Fujita. A pretendente: HERTA IWANOFF, profissão:
advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, datanascimento: 10/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alexis
Iwanoff e de Neli Maria Iwanoff.
O pretendente: MÁRCIO ROZZI, profissão: empresário, estado civil: divorciado,
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 27/07/1973, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Claudio Rozzi e de Maria Izabel Buratto Rozzi.
A pretendente: JOICE CAMARA SILVA, profissão: empresária, estado civil: solteira,
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1978, residente e domiciliada
em São Paulo - SP, filha de Manoel Antonio da Silva e de Noemi Camara da Silva.
O pretendente: DANILO MINJONI GARCIA, profissão: analista de produtos, estado
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/01/1991,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Adilson Pasquino Garcia e de Deise
Minjoni Garcia. A pretendente: KÁTIA CRISTINA ALMEIDA MANOCCHI, profissão:
engenheira eletricista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, datanascimento: 15/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maurilio
Marcelino Manocchi e de Rosana Almeida Nicacio Manocchi.

Eduardo Shinyashiki (*)
Dentro de uma
organização
educacional, o que
é mais importante:
liderar ou educar?
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Lançamento da campanha Mares Limpos, da ONU, no AquaRio,
região portuária do Rio.

abertura do evento que todos podem contribuir para a redução
do lixo marinho. “O descarte incorreto de lixo nas praias e rios
é uma forma infantil de lidar com a situação. Você esconde o
lixo e acha que sumiu do planeta”, alertou Szpilman, que é
biólogo marinho.
O lixo despejado nas praias e rios viaja com as correntes
marinhas, e suas consequências chegam a lugares distantes e
inabitados, como o Atol das Rocas, a 270 km de Natal, e que já
tem sua fauna afetada pela poluição. A pesquisadora e ambientalista Maurizélia de Brito percorre regularmente as praias do
local, recolhendo lixo como lâmpadas, sacolas pásticas, copos e
garrafas. “Mesmo sem ter população, o lixo é um problema que
só não se agrava no Atol das Rocas porque a gente não permite.
Chega muito lixo de Fernando de Noronha, inclusive copinhos
plásticos”, conta Maurizélia, que diz que retira os resíduos até
mesmo dos ninhos de aves.
Além de trazer prejuízos à fauna marinha, que termina até
mesmo ingerindo plásticos, o lixo também transporta espécies
exóticas pelo oceano, fazendo com que invadam outros habitats
e desequilibrem o ecossistema. “Vamos começar uma ação de
fotografar e mandar para as empresas fotos das embalagens
descartadas dos seus produtos no Atol das Rocas”, diz a pesquisadora (ABr).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
26º Subdistrito - Vila Prudente

Seja um
líder educador

O pretendente: REGINALDO LAIATE BEZERRA, profissão: eletricista, estado civil:
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1975, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Odilon Bezerra e de Maria Adelia Dias Bezerra.
A pretendente: GABRIELA FELICIANO DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo,
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento:
25/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Vicente da Silva e
de Jaide Maria Feliciano da Silva.
O pretendente: JOAQUIM JOSÉ NOVATO, profissão: gráfico, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Botuporã - BA, data-nascimento: 08/04/1967, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de José Dilclides Novato e de Angelica Maria Novato. A
pretendente: VANESSA ROQUE MADUREIRA COSTA, profissão: advogada, estado
civil: solteira, naturalidade: em Macaúbas - BA, data-nascimento: 17/05/1982, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Waldir Madureira Costa e de Ivaneide Rêgo
Roque Madureira Costa.
O pretendente: BRUNO TERUEL VALDEZ, profissão: educador físico, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 15/09/1984,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Clementino Valdez e de Neide
Marli Teruel Valdez. A pretendente: PAOLA DOMENICO, profissão: empresária, estado
civil: solteira, naturalidade: em Assis - SP, data-nascimento: 13/02/1985, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Antonio Pedrão Domenico e de Lucia de
Fátima Silva Domenico.
O pretendente: LUCAS DA SILVA FERREIRA ALVES, profissão: faturista, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1986, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Adelvan Ferreira Alves e de Cleize da Silva
Bezerra Alves. A pretendente: CÁSSIA CAROLINA RAMOS ASPRÓN, profissão:
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, datanascimento: 04/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Angel
Jaime Asprón Alvarez e de Rita de Cássia Octaviano Ramos Asprón.
O pretendente: HELENO HERCULANO RAMOS JUNIOR, profissão: regulador
de sinistro, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP,
data-nascimento: 02/12/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de
Heleno Herculano Ramos e de Aparecida Tavela Ramos. A pretendente: LILIAN
ALEIXO DE ANDRADE, profissão: coordenadora de qualidade, estado civil:
solteira, naturalidade: em Igreja Nova - AL, data-nascimento: 18/11/1980, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Leone Aleixo Andrade e de Maria Zita
Pereira Santos.
O pretendente: ADAILTON FERREIRA DA CRUZ, profissão: contador, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Pirapora - MG, data-nascimento: 24/06/1982, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Izalto Pereira da Cruz e de Adelia Ferreira
Vieira. A pretendente: SIMONE TENÓRIO NOGUEIRA, profissão: advogada, estado
civil: solteira, naturalidade: em Santarém - PA, data-nascimento: 30/06/1979, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ramiro Nogueira e de Maria Rosilda Tenório
Nogueira.
O pretendente: TATIANA DIAS DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil:
solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 27/05/1987, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Josefa Dias da Silva. A pretendente:
NATALIA CAVALCANTE BAHIA, profissão: assistente administrativo, estado civil:
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 20/01/1996, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos Antonio de Souza Bahia e de
Patricia Alves Cavalcante.
O pretendente: RAPHAEL LOPES FRANCO, profissão: motorista, estado civil: solteiro,
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1993, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Sandro Franco e de Wanda Lopes Franco. A pretendente:
LUNNA DE FREITAS RODRIGUES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 09/12/1994,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Batista Rodrigues e de Marcia
Pacheco de Freitas Rodrigues.
O pretendente: FABIANO DE CARVALHO CAPOIA, profissão: advogado, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 14/01/1978,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Dirceu Capoia e de Lucilia de
Carvalho Capoia. A pretendente: THAÍS STEFOGLO SILVA, profissão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1983, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Eduardo de Souza Silva e de Suely
Stefoglo Silva.
O pretendente: RENAN FERNANDES RIBEIRO, profissão: fisioterapeuta, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento:
15/06/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Roger Marçal
Ribeiro e de Soraia Fernandes Fernandes Ribeiro. A pretendente: NATALÍ
TEOTONIO DOS SANTOS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 30/06/1989, residente
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Hermes Teotonio dos Santos Filho e de
Zilda Teresinha dos Santos.
O pretendente: VICTOR GUERRA DO NASCIMENTO, profissão: engenheiro mecânico,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento:
13/03/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Davilson Rufino do
Nascimento e de Angela Eliza Guerra do Nascimento. A pretendente: ANELISE
DELGADO GODEGUEZ, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta
Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domiciliada em São
Caetano do Sul - SP, filha de Hilton Roberto Godeguez e de Adenise Claro Delgado
Godeguez.

rovavelmente, você já se
deparou com essas duas
ações isoladamente.
Entretanto, a união delas pode
trazer resultados e transformações incríveis para as escolas
e as mais variadas instituições
de ensino.
Há muito tem se falado sobre
o papel do líder em todos os
tipos de organizações e instituições. Abraham Lincoln deu
uma definição muito sábia para
esse papel: “A maior habilidade de um líder é desenvolver
habilidades extraordinárias em
pessoas comuns”.
Atualmente, todas as organizações buscam mais do que
alguém que saiba exercer a
“Liderança Situacional”, importante modelo de Hersey
e Ken Blanchard, no qual o
líder se adapta ao perfil de
cada profissional. Hoje, o estilo
mais procurado pelas escolas e
instituições é a liderança educadora, um “plus” da liderança
situacional que tem por essência acreditar no potencial da
equipe e preparar um ambiente
que estimule a aprendizagem,
o desenvolvimento e a adaptação às mudanças.
O líder educador não só

ensina, mas também aprende
com os liderados. Isto é, ele não
se coloca em uma posição de
superioridade que o limita de
participar da execução de tarefas, mas conquista o respeito
da equipe com as lições diárias
de ética, companheirismo,
paciência e educação.
Os líderes educadores têm
forte empatia pelas pessoas
e se interessam pelo trabalho de sua equipe. Investir
na capacidade dos liderados
significa investir na sua escola
ou instituição, e é por isso que
devemos sempre construir
novos paradigmas de liderança
e educação. Desta forma, o
gestor educador passa a ser
uma referência, um modelo.
Independentemente do contexto em que o líder educador
esteja inserido, ele é a pessoa
chave para a integração e o
desenvolvimento dos recursos
humanos. Experimente ser
um líder educador e desenvolva novas habilidades para a
construção de uma liderança
educacional eficaz e transformadora. Juntos, todos podem
exercer suas missões com
excelência!
(*) - Mestre em neuropsicologia,
liderança educadora e especialista
em desenvolvimento das
competências de liderança
organizacional e pessoal, é referência
em ampliar o poder pessoal e a
autoliderança das pessoas, por meio
de palestras, coaching, treinamentos
e livros (www.edushin.com.br).

Irã pede cooperação
internacional contra terrorismo

O presidente do Irã, Hassan Rohani, assegurou que seu país vai derrotar o terrorismo com “a unidade do povo persa” e pediu “cooperação
regional e internacional” para acabar com este flagelo, em resposta aos
ataques praticados em Teerã. “O terrorismo é um problema mundial,
por isso é necessário uma aliança global para a luta contra o extremismo
e a violência”, disse Rohani em nota, na qual também ofereceu suas
condolências aos familiares das vítimas dos atentados.
Os dois ataques terroristas na capital iraniana, reivindicados pelo grupo
jihadista Estado Islâmico (EI), deixaram 12 mortos e dezenas de feridos
no Parlamento e no mausoléu do aiatolá Khomeini. O presidente qualificou
os ataques de “atos cegos e covardes de mercenários terroristas” contra
pessoas inocentes. Esses atentados fortalecem, segundo o presidente, a
“determinação na luta contra o terrorismo. A nação iraniana neutralizará
qualquer complô inimigo através da unidade”, enfatizou o presidente.
Os Guardiões da Revolução do Irã, por sua vez, vincularam os Estados
Unidos e a Arábia Saudita aos atentados e prometeram “vingança”.
Os terroristas - seis no total, todos eles mortos no incidente - invadiram
o Parlamento e o mausoléu armados com fuzis Kalashnikov, pistolas e
explosivos. Estes são os primeiros atentados do EI no Irã, país que conseguiu manter certa tranquilidade mesmo com os conflitos que assolam
o Oriente Médio. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou em
comunicado que os atentados não afetarão a vontade do povo iraniano
e dos líderes do país em derrotar os terroristas, que “serão prontalmente
eliminados com a ajuda de Deus” (Agência EFE).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIODE
DEREGISTRO
REGISTROCIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
12º Subdistrito - Cambuci
Roberto de Almeida - 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: RICARDO ANTONIO, solteiro, encarregado de máquinas, natural de São
Paulo - SP, nascido em 18/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de
Idalina Antonio. A pretendente: SHEILA DE OLIVEIRA, solteira, fiscal de loja, natural de
São Paulo - SP, nascida em 16/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Nivaldo de Oliveira Junior e de Roseli de Almeida.
O pretendente: ROBERTO BRAGUIM PELLIM, divorciado, jornalista, natural de São
Paulo - SP, nascido em 13/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho
de José Eugenio Pellim e de Ana Maria da Penha Braguim Pellim. A pretendente: PATRICIA VARANELLI LOPES, solteira, empresária, natural de São Paulo - SP, nascida em
04/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manuel das Neves
Lopes e de Neusa Varanelli Lopes.
O pretendente: LUCAS QUIRINO SIMÕES, solteiro, professor, natural de Sorocaba
- SP, nascido em 13/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de
José Carlos Simões e de Jerusa de Almeida Quirino Simões. A pretendente: LETÍCIA
DE OLIVEIRA MARONEZI, solteira, professora, natural de Ibiúna - SP, nascida em
12/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo César Barros
Maronezi e de Marilda de Oliveira.
O pretendente: CORNELIO COELHO DE CAMARGO FILHO, divorciado, aposentado,
natural de São Paulo - SP, nascido em 13/04/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Cornelio Coelho de Camargo e de Terezinha de Jesus Pinto Camargo.
A pretendente: SIMÔNE CUSTODIO DOS SANTOS, divorciada, administradora de
empresas, natural de São Paulo - SP, nascida em 11/03/1974, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, filha de Miguel dos Santos e de Joana Custodio dos Santos.
O pretendente: ADEMAR IZIDRO PEREIRA, divorciado, pintor, natural de Areia - PB,
nascido em 25/09/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Manoel
Pedro da Silva e de Maria Pereira da Silva. A pretendente: IVANETE MENDES DA SILVA,
solteira, atendente de loja, natural de Remígio - PB, nascida em 19/01/1983, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Aniceto Vicente da Silva e de Maria Leonísia
Mendes da Silva.
O pretendente: JOANES MACEDO LOPES, solteiro, motorista, natural de Vargem Alegre - MG, nascido em 01/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho
de Geraldo José Lopes e de Joana Darque Lopes. A pretendente: PATRICIA SOUZA
BRAGA, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida em 26/03/1987, residente
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Pedro Leite Neto e de Eunice Souza Braga.
O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DE ALENCAR, solteiro, consultor de vendas, natural de São Paulo - SP, nascido em 16/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito
- SP, filho de Aristoteles Torres de Alencar Filho e de Eliana Ferreira da Silva Torres de
Alencar. A pretendente: SUZANA FERREIRA DA SILVA, solteira, estudante, natural de
São Paulo - SP, nascida em 05/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Gilson Ferreira da Silva e de Alesandra Ferreira da Silva.
O pretendente: RENATO SILVA DE ABREU, solteiro, cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, nascido em 26/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de
José Antonio de Abreu Filho e de Rosinha Correia da Silva. A pretendente: GABRIELE
MOREIRA CABRAL, solteira, assistente financeiro, natural de São Paulo - SP, nascida
em 08/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Ricardo das Dores
Cabral e de Valdete Aparecida Cabral.

O pretendente: MAURI REGIS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/07/1994, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jose Regis da Silva e de Maria Joventina
da Conceição. A pretendente: EDNA JOSINETE DA SILVA, profissão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: em Camutanga - PE, data-nascimento: 03/08/1988,
residente e domiciliada em Jacareí, filha de Luiz Damião da Silva e de Josinete
Vicencia da Silva.

O pretendente: ISRAEL ALFONSO CEVALLOS CARRILLO, solteiro, músico, natural
no Equador, nascido em 16/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho
de Marco Antonio Cevallos e de Elva Leonor Carrillo. A pretendente: ANA PAULA DA
CUNHA, solteira, bancária, natural de São José do Rio Preto - SP, nascida em 15/07/1987,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Ivanildo Corrêa da Cunha e de
Sueli Aparecida Dias Aranha da Cunha.

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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