
Alan Turing (1912 - 

1954), foi um cientista 

inglês que se destacou nos 

campos da matemática, 

criptoanálise e 

computação

Nessa última área seus 
trabalhos foram tão im-
portantes que muitos o 

consideram o pai da ciência da 
computação e da inteligência 
artifi cial, tecnologias que estão 
dando o tom à nossa vida diária.

Durante a Segunda Guerra 
Mundial, Turing chefi ou uma 
equipe que buscava decifrar 
mensagens codifi cadas expedi-
das pelas forças armadas alemãs; 
com esse trabalho, muito con-
tribuiu para o desenvolvimento 
do computador Colossus, que 
ajudou os aliados a quebrar os 
códigos gerados pela máquina 
Enigma, que era extensivamente 
utilizada pelos alemães para 
criptografar suas mensagens, e 
que era por estes considerada 
inviolável. 

Essa quebra foi muito im-
portante para a vitória Aliada 
naquele confl ito, após o qual 
Turing continuou trabalhando 
nas áreas de computação e quí-
mica. O Colussus foi um passo 
importante para a criação dos 
atuais computadores.

Turing era um atleta, um 
maratonista: seu melhor tempo 
foi apenas onze minutos maior 
que o do vencedor dessa prova 
nas Olimpíadas de 1948; nesse 
mesmo ano venceu uma prova 
tipo cross-country, chegando à 
frente do ganhador da medalha 
de prata naqueles Jogos.

O fi m da vida de Turing foi 
trágico: homossexual, em uma 
época que isso era crime no 
Reino Unido, foi processado 
e condenado em 1952. Como 
alternativa à prisão, aceitou 
passar pelo que era chamado 
“castração clínica”, processo que 
previa a aplicação de hormônios 
femininos aos condenados.

Turing parece não ter supor-
tado as pressões que sofreu: 
em 1954, poucas semanas antes 
de completar 42 anos, teria se 
suicidado (o que nunca foi plena-
mente comprovado), comendo 
uma maçã que envenenara com 
cianeto.

Somente em 2009 o governo 
inglês fez um pedido formal de 
desculpas pelo tratamento que 
deu a Turing, reconhecendo sua 
importância para o esforço de 
guerra e para o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia. 

(*) - É doutor em Ciências e professor 
da Faculdade de Computação 
e Informática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Desvendando Alan Turing, o 
pai da ciência da computação

Vivaldo José Breternitz (*)
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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.: JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/02/1998, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Jurandi Andrade Oliveira de Jesus e de Edinalia Teixeira 
dos Santos. A pretendente.: LARISSA DA SILVA, natural de Santo André, SP, nasc.: 
13/10/2000, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Maria de Fatima Ramos da Silva.

O pretendente.: MARCOS PEREIRA FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/12/1975, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Luiz Rodrigo Farias e de Berenice Pereira Farias. A pretendente.: 
EDGLEUMA BARBOSA SOBRINHO, natural de Solonopole, CE, nasc.: 08/04/1983, 
profi ssão: aux.expedicão, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Tomaz Sobrinho e de Francisca Barbosa Sobral.

O pretendente.: MARCEL ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 02/06/1983, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Roberto Ramos Soares e de Jaci Francisca de Oliveira Brito. 
A pretendente.: BRUNA STEFANIE SANT’ ANNA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/03/1988, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Maria da Penha Sant’ Anna.

O pretendente.: VINICIUS DOS SANTOS CARACA, natural de Arujá, SP, nasc.: 
29/04/1996, profi ssão: aj.geral, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Valter Caraca e de Rita de Cassia Santos Brito. A pretendente.: TALITA 
APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/05/1993, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Joel 
Gonçalves da Silva e de Regina Batista de Souza Silva.

O pretendente.: JOEL MEDEIROS, natural de Varzea, PB, nasc.: 10/05/1954, profi ssão: 
autônomo, estado civil: viuvo, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Inacio Es-
peridião de Medeiros e de Joana Edith de Medeiros. A pretendente.: MARIA TRINDADE 
GONÇALVES BRANDÃO, natural de presidente dutra, MA, nasc.: 27/05/1957, profi s-
são: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Albino 
Avelino Gonçalves e de Maria do Carmo Pereira da Silva.

O pretendente.: TIAGO GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1985, 
profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Zenilvo Gomes da Silva e de Maria Luiza Gomes da Silva. A pretendente.: TALITA 
ALVES BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/05/1991, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Oldenir Anjos Batista 
e de Ana Paula Alves Batista.

O pretendente.: DAVI OLIVEIRA DE QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/08/1965, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Adhemar de Queiroz e de Miriam Oliveira. A pretendente.: JOYCE CA-
BRAL CORDEIRO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 25/11/1981, profi ssão: diarista, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jonas Joaquim 
Cordeiro e de Isabel Cabral Cordeiro.

O pretendente.: EDSON RIBEIRO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/04/1969, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Mario Ribeiro da Silva e de Avelina dos Santos da Silva. A pretendente.: 
IVANILDA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Limoeiro de Anadia, AL, nasc.: 23/01/1976, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Domingos Eloi de Oliveira e de Julia Maria da Silva Oliveira.

O pretendente.: DANILO SERAFIM PEREIRA, natural de Senhor do Bonfi m, BA, nasc.: 
28/05/1986, profi ssão: operador de injetora, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Edinalva Serafi m Pereira. A pretendente.: TATIANE SILVA DE 
OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/11/1988, profi ssão: aj.produção, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manol Francisco de Oliveira 
e de Isabel Silva de Souza Oliveira.

O pretendente.: VALCI DE LIMA LINS FILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/08/1982, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Valci de Lima Lins e de Darci Araujo de Lima Lins. A pretendente.: MARTA 
FELIX NUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1989, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcos 
Barros Nunes e de Ivoneide Felix Nunes.

O pretendente.: JONATHAN PEREIRA SETUBAL ALVES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 09/01/1996, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Ermelino Matarazzo. fi lho de: Dilton Setubal Alves e de Zilmar Alves Pereira. A pre-
tendente.: ANTONIA HELOISA MAGALHÃES ARAUJO, natural de Belém, PA, nasc.: 
28/06/2001, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Raimundo Ednelson da Silva Araujo e de Maria Lucidalva Araujo Magalhães.

O pretendente.: ROBERTO CARLOS DE JESUS, natural de Arujá, SP, nasc.: 
26/07/1996, profi ssão: analista de t.i, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Edmilson Carlos de Jesus e de Josefa de Fatima Jesus. A pretendente.: 
JUANA PEREIRA VENTURA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/01/1994, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Braz Ventura dos Santos Neto e de Marcia Soares Pereira Ventura.

O pretendente.: FLAVIO OLIVEIRA GENTIL, natural de Porto Ferreira, SP, nasc.: 
15/09/1969, profi ssão: engenheiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Francisco Gentil Filho e de Teresa Oliveira Gentil. A pretendente.: 
SIMONE APARECIDA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/08/1974, profi s-
são: enfermeira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Size Gonçalves de Souza e de Cecilia Maria Toratti de Souza.

O pretendente.: RAFAEL DONIZETI FERNANDES DOS SANTOS, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 07/12/1991, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Maria do Carmo Fernandes dos Santos. A pretendente.: PA-
MELA ANDRADE FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1987, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Itaquera. fi lha de: 
José Ferreira da Silva e de Matildes Dantas de Andrade.

O pretendente.: ALAN HENRIQUE BARBOSA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
20/11/1987, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Barbosa e de Milta Antunes Barbosa. A pretendente.: SUELLEN 
MORAES DE BRITO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/11/1988, profi ssão: professo-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julião Ferreira de 
Brito e de Lucelia Moraes Brito.

O pretendente.: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Recife, 
PE, nasc.: 20/07/1993, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Bartolomeu Batista dos Santos e de Benedita Oliveira da Silva. 
A pretendente.: PRISCILA VALENTIM DA SILVA SOARES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/06/1980, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: viúva, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Joel Inacio da Silva e de Terezinha de Fatima Valentim da Silva.

O pretendente.: EDISON OLIVER, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/08/1951, pro-
fi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Oliver Filho e de Celeste Andrello Oliver. A pretendente.: MARIA ELENA DOS 
SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/03/1951, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Vergilio José dos Santos 
e de Maria Izabel de Souza.

O pretendente.: DIEGO FAGNER DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/03/1990, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Maria Aparecida Santos da Silva. A pretendente.: THAIS APARECI-
DA DA SILVA DIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/08/1992, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Djalma 
da Silva Dias e de Irene da Silva.

O pretendente.: ROBERTO BEZERRA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
08/12/1979, profi ssão: arrumador de cargas, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Bezerra da Silva e de Josefa Teresa da Silva. A pre-
tendente.: AMANDA DE OLIVEIRA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/11/1985, 
profi ssão: gerente comercial, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Aguinaldo de Oliveira Silva e de Janete Alves de Almeida Silva.

O pretendente.: CARLOS NOVAIS, natural de Piata, BA, nasc.: 08/09/1966, profi ssão: 
aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Guarulhos - SP. fi lho 
de: Augusto Novais e de Inacia Nascimento Silva. A pretendente.: RAQUEL DA SILVA 
COSTA, natural de Antonio Gonçalves, BA, nasc.: 20/06/1980, profi ssão: cantora, es-
tado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Dionisio Apolonio 
Costa e de Aneizia da Silva Costa.

O pretendente.: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
04/04/1986, profi ssão: seguranca, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Luiz Rodrigues de Oliveira e de Silvani Lesser. A pretendente.: FA-
BIANA DA SILVA FIGUEIREDO, natural de Niteroi, RJ, nasc.: 19/08/1992, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio 
Figueiredo e de Marli Francisco da Silva Figueiredo.

O pretendente.: TIAGO DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/05/1986, profi ssão: supervisor de tesouraria, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Mario da Silva e de Ana Celia dos Santos Sil-
va. A pretendente.: ANDREIA APARECIDA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/05/1991, profi ssão: vendedora interna, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Osasco - SP. fi lha de: Geraldo Celio Rocha e de Maria Luiza Aparecida Rocha.

O pretendente.: DAVID ALLISSON DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/10/1979, profi ssão: economista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Aurenio Alves de Oliveira e de Izilda Aparecida Fonseca de Oliveira. 
A pretendente.: ANDRESSA APARECIDA DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 13/12/1987, profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP. fi lha de: Domingos Aparecido de Almeida e de Dilma Ferreira da 
Cruz de Almeida.

O pretendente.: EDIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, natural de Gandu, BA, nasc.: 
18/05/1973, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Manoel Sebastião dos Santos e de Antonia dos Santos. A pretendente.: 
VERONICA JESUS SANTANA, natural de Tucano, BA, nasc.: 09/01/1987, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Alberto Jesus Santana e de Felipa Maria de Jesus.

O pretendente.: RAFAEL MARTINS DE CARVALHO, natural de Cornelio Procopio, PR, 
nasc.: 03/10/1957, profi ssão: taxista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Gerozino Martins de Carvalho e de Maria Angelina de Jesus. 
A pretendente.: ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/10/1978, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Sebastião Virgulino da Silva e de Jandira de Lima Silva.

O pretendente.: HELBERT IGNACIO DA SILVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/02/1994, profi ssão: auxiliar de cpd, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Mauricio Aparecido da Silveira e de Eliane Ignacio da Silveira. A 
pretendente.: JULIANA AMARAL DE CARVALHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/09/1991, profi ssão: operadora de loja, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Getulio Alves de Carvalho e de Raquel Francisca do Amaral.

O pretendente.: SIDICLEY FARIAS COUTO, natural de São José de Ribamar, MA, 
nasc.: 16/02/1978, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Raimundo Ferreira Couto e de Lucimar Agostinha Farias. 
A pretendente.: MARIA VILMA SOARES DA SILVA, natural de São Luis, MA, nasc.: 
15/04/1971, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Alves da Silva e de Maria Soares da Silva.

O pretendente.: ISRAEL DANTAS MACEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/12/1968, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Francisco Dantas Macedo e de Doneza Carlos de Macedo. A preten-
dente.: DALVA ALVES DA COSTA, natural de Paulo Afonso, BA, nasc.: 28/05/1971, 
profi ssão: copeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Livino da Costa e de Hosana Alves da Costa.

O pretendente.: JOSIAS PEREIRA GOMES, natural de Salvador, BA, nasc.: 10/10/1974, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: José Nogueira Gomes e de Edvaldina Rosa Pereira Gomes. A pretendente.: 
TANIA MARA CAMPOS, natural de Boa Esperança, PR, nasc.: 05/04/1973, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Geraldo Campos e de Jani Barbosa Campos.

O pretendente.: EVAIR PEREIRA DE CARVALHO, natural de Paulistana, PI, nasc.: 
20/07/1995, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Edmundo José de Carvalho e de Iracema de Sousa Pereira. A preten-
dente.: LUANA MARIA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/12/1999, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Nivaldo José da Silva e de Ana Maria Silva.

O pretendente.: CAIO LUIZ DE SOUZA VASCONCELOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/11/1989, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Luiz de Vasconcelos e de Soraia de Souza Vascon-
celos. A pretendente.: CARINA CLARO NATARELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/10/1988, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, residente e domiciliada na Praia 
Grande - SP. fi lha de: Mario Albano Natarelli e de Nilce Bueno Claro Natarelli.

O pretendente: MARCIO AUGUSTO BORRI, estado civil divorciado, profi ssão projetista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elsio Borri e de Neide Gomes Borri. A pretendente: CARINA 
VOLTOLINI DI CONDI, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em Pereira 
Barreto - SP, no dia 10/06/1983, residente e domiciliada em Sud Mennucci - SP, fi lha de 
Augusto Di Condi e de Eunice Voltolini Di Condi.

O pretendente: THIAGO DA SILVA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão botuneiro, 
nascido em Rio do Antonio - BA, no dia 08/06/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edigar Silva Mendes e de Elisabeth Brito da Silva. A 
pretendente: ROSMERY FLORES MAMANI,  nacionalidade boliviana, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida na Bolivia, no dia 12/01/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicolas Flores e de Nicolasa Mamani.

O pretendente: HERBERT LIMA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Clevelândia - PR, no dia 16/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antunes Moreira e de Jucimara Aparecida Lima Moreira. 
A pretendente: PRISCILA AMADO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 28/12/1984, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Amado dos Santos e de Maria Cristina Gomes de 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: RENÊ RODRIGUES DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Condeúba - BA, no dia 11/11/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Moura e de Almerinda Mendes da Silva. A 
pretendente: MARIZETE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Condeúba - BA, no dia 13/12/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Otaviana Maria de Jesus.

O pretendente: MARCELO MONFARDINI, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1990, residente e domiciliado na 
Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Monfardini e de Clelia Martins Monfardini. A 
pretendente: JAYANA DE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de sistemas, nascida em Madureira, Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/05/1988, residente e 
domiciliada no Jardim Esther, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Monte Cruz de Oliveira 
e de Janaina de Souza de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO TEODOSIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 12/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alfonso Teodosio e de Maria de Lourdes Araujo Teodosio. A pretendente: 
EDILENE DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde bucal, 
nascida em Salvador - BA, no dia 05/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edvaldino Conceição Pereira e de Agda de Souza Pereira.

O pretendente: PETERSON PINTO SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1982, residente e domiciliado nesta Capital - 
SP, fi lho de Wagner Sanches e de Marta Pinto. A pretendente: TATIANE BERNARDO 
PAULETTI, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
31/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Decio 
Pauletti Filho e de Maisa Carla Bernardo Pauletti.

O pretendente: EDUARDO CURVELO BARROS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logística, nascido em Bom Conselho - PE, no dia 17/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Ângela Curvelo Barros. A pretendente: 
ANA PAULA RAMOS DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 11/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Abrahão Araujo e de Maria Ramos da Silva.

O pretendente: ADILSON DE SOUZA BRANDÃO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/12/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Adilson de Souza Brandão e de Arlete Augusto Messias Brandão. A 
pretendente: CAROLINE JAQUIEL RAMOS, estado civil solteira, profi ssão consultora 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/12/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Santini Ramos e de Marly Jaquiel Ramos.

O pretendente: CÉSAR HENRIQUE GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Galvão e de Rosangela Nunes Lopes Galvão. A pre-
tendente: STEFANIE ABRUNHOSA FERRER, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Flávio Luís Piccolo Ferrer e de Kelly Cristina Abrunhosa Ferrer.

O pretendente: INACIO LIMA RICARDO, nacionalidade portuguêsa, estado civil solteiro, 
profi ssão aposentado, nascido em Portugal, no dia 01/04/1954, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Lima e de Albertina da Costa. A preten-
dente: IZABEL DALAQUA COÊLHO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Itambé - Marialva - PR, no dia 27/02/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Núncio Coêlho e de Ermelinda Dalaqua Coêlho.
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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 
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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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www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Segundo ele, o país é 
um pequeno mercado 
consumidor de carne 

in natura, e a liderança do 
Brasil no mercado global do 
produto não deve ser amea-
çada num cenário de oferta 
restrita em todo o planeta. 
O embargo foi anunciado 
no dia 22 de junho, devido 
a preocupações recorrentes 
sobre a segurança dos pro-
dutos destinados ao merca-
do daquele país. 

De acordo com Brandão, 
a venda de carne fresca 
para os Estados Unidos 
representa apenas 2% das 
exportações totais brasilei-
ras. Tradicionalmente, o país 
vende carne industrializada 
para o mercado norte-ame-
ricano, cujas exportações 
não foram afetadas. Apenas 
este ano, segundo o diretor 
do MDIC, o Brasil começou 
a exportar carne in natura 
para os Estados Unidos.

“A carne brasileira é aceita 
em mais de 160 países. A 
suspensão vai afetar vendas 
pontualmente para os Esta-

Os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da 

China, se reuniram em Moscou.

Carne: embargo dos EUA terá 
impacto mínimo nas exportações
A suspensão da compra de carne fresca brasileira pelos Estados Unidos deverá ter impacto mínimo 
nas exportações brasileiras, disse o diretor do Departamento de Apoio à Exportação do MDIC, 
Herlon Brandão

mês para negociar o fi m do 
embargo. Este ano, o Brasil 
exportou 3,1 milhões de 
toneladas de carnes frescas 
e industrializadas que ren-
deram US$ 6,9 bilhões. O 
valor exportado subiu 4,3% 
em relação aos US$ 6,6 bi-
lhões registrados no mesmo 
período do ano passado. A 
quantidade, no entanto, caiu 
6,5% na comparação com 
os 3,3 milhões de toneladas 
vendidas nos seis primeiros 
meses de 2016.

Em relação às carnes in 
natura, as exportações de 
carne suína saltaram 29% 
no primeiro semestre. As 
vendas de frango subiram 
7,3%, mas as de carne bovina 
caíram 2%. Esse recuo deve-
se ao Egito, terceiro maior 
comprador, que enfrenta 
uma crise cambial e está 
importando menos do resto 
do mundo. “Por causa de 
restrições cambiais, a ven-
da de carnes bovinas para 
lá caiu 56,8% no primeiro 
semestre”, explicou o diretor 
do ministério (ABr).

dos Unidos, que apenas este 
ano começaram a importar 
carne in natura do país, mas 
deve ter um impacto limitado 
no mercado como um todo”.

No primeiro semestre, 
o Brasil embarcou 14 mil 
toneladas de carne fresca 
para os Estados Unidos, 

que totalizaram US$ 59 
milhões. No ano passado, o 
país tinha vendido apenas 
US$ 121 milhões de carne in 
natura para os consumidores 
norte-americanos. Brandão 
destacou que uma missão 
do governo brasileiro irá 
aos Estados Unidos neste 
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