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São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de julho de 2017

Cidade espanhola denuncia
italianos por bombardeios em 1937

s militares faziam parte
da Aviação Legionária Italiana, expedição
enviada pelo ditador fascista
Benito Mussolini para dar apoio
ao general Francisco Franco,
que venceria o conflito e governaria a Espanha até sua morte,
em 1975.
Os 46 pilotos são acusados
de bombardear a população
civil de Durango entre 31 de
março e 4 de abril de 1937,
deixando cerca de 340 mortos e centenas de feridos. Os
ataques também destruíram
boa parte da cidade, que hoje
tem aproximadamente 30 mil
habitantes. Poucas semanas
antes, bombardeios similares
por parte de fascistas italianos
e nazistas alemães já haviam
provocado um massacre em
outra cidade basca, Guernica y
Luno, episódio imortalizado em
uma pintura de Pablo Picasso.
Segundo a denúncia de Durango, o ataque ocorreu “no
âmbito de uma intervenção
militar estrangeira sem declaração de guerra”. Ao todo, os
aviões italianos despejaram
281 bombas e 14 toneladas de
explosivos sobre o município.
O objetivo da ação, de acordo
com a advogada da Prefeitura

O

Reprodução

A cidade de Durango, no País Basco, denunciou na última terça-feira (18), 46 pilotos da Aeronáutica da Itália por
crimes contra a humanidade em bombardeios realizados durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939)
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Inteligência Relacional: As 6
habilidades para revolucionar
seus relacionamentos na vida
e nos negócios
Ana Artigas – Literare – Partindo da premissa
que bons relacionamentos, além de extremamente
necessários, quando conseguidos, fazem muito bem, seja pessoal ou profissionalmente, a autora, psicóloga, especialista em
neurociência, palestrante, coach e demais títulos, lançou essa
obra, com o firme propósito de, não só esclarecer os liames dos
relacionamentos, bem como apontar eventuais “derrapadas” e
seus ajustes, para obtenção do tão almejado autoconhecimento,
e consequente sucesso! Leva o tema à exaustão, clareando-o,
com respeitosa simplicidade, em toda sua relevância. Voltada
para coach, administradores, vendedores, etc.. Enfim, para
pessoas que relacionam-se com outras. Útil.

(Des) Amor
Pedro Pennycook – Autografia – Musico e
poeta, o autor conseguiu criar uma interessante
simbiose, para cantar o bem maior: o amor! E o
faz com maestria. O tema central, mescla-se a uma
generosa periferia sentimental, na qual não escapa
também, uma certa acidez, típica de momentos existencialistas. Deve ser lido com atenção, não só para
entende-lo, como também para sorver suas poéticas linhas.
Guernica, cidade basca impiedosamente bombardeada e metralhada em abril de 1937.

de Durango, Anais Franquesa,
é “abrir um procedimento penal
que reconheça a verdade dos fatos, gere uma reparação e ative
uma pressão política para que
o governo italiano peça perdão
por esses bombardeios ilegais”.
Franquesa quer a criação de

uma comissão internacional
para pedir que o Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) da Itália informe se
os denunciados, caso estejam
vivos, recebem algum tipo de
pensão ou aposentadoria. Não
se sabe a idade dos pilotos à

época dos ataques, mas hoje
é provável que eles tenham
mais de 100 anos, na hipótese
de ainda não terem morrido.
A denúncia foi apresentada
ao Tribunal de Durango, que
agora decidirá se a aceita ou
não (ANSA).

Para ter uma pele saudável durante o ano
inteiro e, principalmente, nas baixas temperaturas e climas mais secos, é fundamental
investir em hidratação e muita limpeza. A
dermatologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Maria Bandeira, alerta que
o ressecamento da pele pode causar irritações,
ardências, fissuras e até infecções. Para evitar
essa situação, a dermatologista listou cinco
cuidados essenciais para manter a pele macia
e saudável o ano inteiro.
1. Evite banhos muito quentes e uso de
buchas ou esponjas - Esse hábito, assim como
ficar muito tempo no chuveiro, não é bom, pois
a água quente remove a camada protetora da
pele. O ideal é tomar banho morno e rápido.
O uso de buchas ou esponjas também não
são recomendáveis, isso porque, ela retira a
gordura natural da pele, que também funciona
como proteção do corpo;
2. Hidrate bem a pele - Maria Bandeira
explica que peles mais ressecadas devem ser
hidratadas com produtos ricos em gordura e
de preferência nas opções em loção, emulsões e cremes mais consistentes. Diferente

Divulgação

Como manter a pele protegida mesmo nos dias mais frios

das oleosas que exigem produtos com maior
quantidade de água do que gordura, além
de ser recomendada a versão em gel. Em
dias mais frios, o ideal é a aplicação diária
após o banho;
3. Pele limpa sem ressecar - Para essa

situação, a especialista recomenda um produto que atenda a necessidade da pele. Por
exemplo, para as peles mais ressecadas, são
aconselhados sabonetes hidratantes. No caso
de peles secas e sensíveis, opte por substâncias
para limpeza sem sabão. A médica ainda ressalta a importância de investir em sabonetes
neutros, que são mais delicados e cumprem
sua função sem ressecar;
4. É preciso esfoliar? - Para a dermatologista, o hábito merece atenção e deve ser
feito esporadicamente, principalmente se
a pele for oleosa. A esfoliação pode causar
irritação em peles, principalmente nas que já
estão ressecadas;
5. Água para hidratar - A ingestão de dois
litros de água por dia é o recomendável para
uma vida saudável, entretanto, para manter a
pele macia é recomendado ainda mais. Maria
Bandeira sugere o consumo recorrente da
bebida, aliado ao uso de produtos com substâncias como ureia, ceramidas e lactato de
amônio para maior proteção da pele.
Fonte e mais informações: (www.hpev.
com.br).

O Olhar de Pincel
Salvador Barletta Nery – Edu (Ilustr) – Do
Brasil – Trata-se de uma situação em que um menino,
irá ganhar um irmãozinho. Quando os adultos falam:
“Que seja perfeito”, ele crê que seja bom para brincar.
Tem um amiguinho, um pouco maior, que fala pouco,
tem olhinho puxado, mas é um “cara” muito legal!
Entendem-se com olhares. Soube que seu amiguinho tem uma
tal de Sindrome.... deixa prá lá, não importa, o que vale para ele,
é sua constante presença e amizade. Envolvente história, num
cenário de muita alegria, pleno de boa convivência, inclusão e
fraternidade. Exemplar!

O Todo-Aberto: Duração e
subjetividade em Henri Bergson
Auterives Maciel Jr. – Arquimedes - Uma valente
proposta de ruptura, entre teorias Aristotélicas e o modo
contemporâneo de ver e ser. Este é o amago desta obra, que
pretende colocar-nos na devida proporção de tempo/espaço,
trazendo à baila, um conceito de liberdade de ser e ter. Uma
ambivalente experiência. Até onde somos livres para pensar e
libertos para agir? Profundo. Para poucos!

Assista ao
canal Livros
em Revista, no
youtube, que
traz entrevistas
do mundo
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

O pretendente: ISAC VIEIRA GONÇALVES, proﬁssão: vigilante, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Arcoverde - PE, data-nascimento: 15/04/1979, residente e domiciliado
na Vila Lúcia, São Paulo - SP, ﬁlho de Graciliano Pereira Gonçalves e de Ivanete
Vieira da Silva. A pretendente: MARIA ERIGIANE DE ALMEIDA, proﬁssão: analista
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: em Altinho - PE, data-nascimento:
26/09/1978, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo - SP, ﬁlha de Maria Analice
de Almeida.

O pretendente: REGIS ADRIANO CASTELLARI, proﬁssão: empresário, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1971, residente e
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, ﬁlho de Dorival Castellari e de Maria Luiza
Mariano Castellari. A pretendente: IZABEL APARECIDA CORTEZ, proﬁssão: gerente
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, datanascimento: 24/02/1973, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP,
ﬁlha de Mauro Cortez e de Anesia Rocha Cortez.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANILO SAFI LOPES, proﬁssão: marmorista, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e
domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlho de Osvaldo Lopes e de Aparecida Saﬁ
Lopes. A pretendente: GRAZIELE FERREIRA DOS SANTOS, proﬁssão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1990, residente
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlha de Angela Ferreira dos Santos.

O pretendente: AUGUSTO BOCCARA, proﬁssão: arquiteto e urbanista, estado civil:
viúvo, naturalidade: em Barcelona, Espanha, data-nascimento: 17/10/1934, residente
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo - SP, ﬁlho de Armando Boccara e
de Elsa Selma Schorr de Boccara. A pretendente: FÁTIMA MARIA RAFAEL, proﬁssão:
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, datanascimento: 20/04/1966, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo
- SP, ﬁlha de Vitor Rafael e de Edna Maria Ignacio Rafael.

Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Oﬁcial

O pretendente: ELIEZER GOMES DOS SANTOS, proﬁssão: motorista, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 18/04/1966,
residente e domiciliado no Jardim Teresa, São Paulo - SP, ﬁlho de José Vicente dos
Santos e de Joseﬁna Gomes dos Santos. A pretendente: FRANCISCA DE MOURA
PACHECO, proﬁssão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade:
em São Jose do Piauí - PI, data-nascimento: 11/12/1970, residente e domiciliada no
Jardim Teresa, São Paulo - SP, ﬁlha de Antônio Pedro Pacheco e de Albertina de Moura
Pacheco.
O pretendente: ROBERTO REIS CAMPOS JUNIOR, proﬁssão: representante
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento:
24/06/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto
Reis Campos e de Marlene Campos. A pretendente: TALITHA FERNANDA ROSA
MARCELO, proﬁssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente e domiciliada
na Vila Prudente, São Paulo - SP, ﬁlha de Anisio Marcelo e de Ivani Aparecida Rosa
Marcelo.
O pretendente: THOMÁS CARLOS ROMERO, proﬁssão: funcionário público, estado
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 27/03/1986,
residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Carlos
Romero e de Neiva Aparecida Alavance Romero. A pretendente: PRISCILA DE JESUS
SILVA, proﬁssão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo SP, data-nascimento: 18/10/1988, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo
- SP, ﬁlha de Aduilson Vieira da Silva e de Valdelice Dias de Jesus Silva.
O pretendente: DANILLO CIPRIANO, proﬁssão: engenheiro, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 05/04/1984,
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, ﬁlho de Benedito Roberto
Cipriano e de Janete Solonca Cipriano. A pretendente: LARISSA LANDETE,
proﬁssão: relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: em Rudge Ramos,
São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 31/10/1990, residente e domiciliada
em São Bernardo do Campo - SP, ﬁlha de Umberto Ballester Landete e de Roselí
Aparecida Brocardo Landete.

O pretendente: VITOR RAFAEL DO NASCIMENTO, proﬁssão: tecelão, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Portugal, data-nascimento: 23/05/1987, residente e
domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlho de Bernadete Augusta do Nascimento.
A pretendente: LUCIANA BORGES CRUZ, proﬁssão: operadora de caixa, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/07/1986,
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlha de Gustavo José Carrazedo
Cruz e de Maria Izikdinha Broges Cruz.
O pretendente: ANDRÉ DE LIMA ALVES, proﬁssão: cobrador, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Fortaleza - CE, data-nascimento: 24/03/1986, residente e domiciliado
na Vila Califórnia, São Paulo - SP, ﬁlho de José Alves da Penha e de Antonia Gorete de
Lima Cruz. A pretendente: AYLANE CRISTINA BORTOLOTO, proﬁssão: recepcionista,
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento:
12/12/1991, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo - SP, ﬁlha de José
Antonio Bortoloto e de Marta Aparecida de Oliveira Bortoloto.
O pretendente: PABLO FRANCISCO MARQUES, proﬁssão: supervisor jurídico, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Marabá - PA, data-nascimento: 05/04/1987, residente
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlho de Dinamar Marques. A pretendente:
BARBARA TEIXEIRA SILVA, proﬁssão: consultora comercial, estado civil: solteira,
naturalidade: em Ipaussu - SP, data-nascimento: 01/11/1986, residente e domiciliada
na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlha de Waldir Cardoso Silva e de Judite Teixeira Silva.
O pretendente: MARCOS DANIEL, proﬁssão: chefe de segurança, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento:
04/08/1974, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlho de Gilza Daniel.
A pretendente: ROSA MARIA DA SILVA, proﬁssão: costureira, estado civil: divorciada,
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 23/11/1949, residente e
domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlha de José Pedro da Silva e de Nelsina
Lopes da Silva.

O pretendente: CAIO SANTOS MUÑOZ, proﬁssão: analista de infraestrutura do,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento:
06/02/1989, residente e domiciliado no Jardim Santa Cruz, São Paulo - SP, ﬁlho de
Ricardo Muñoz Perez e de Cleide Maria dos Santos Muñoz. A pretendente: JULIANA
BALDO MARTINS FERNANDES, proﬁssão: preparadora de projeto, estado civil:
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 03/02/1989,
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Carlos Martins
Fernandes e de Ioleide Baldo Martins Fernandes.

O pretendente: GILIARDE ALMEIDA NOGUEIRA SANTOS, proﬁssão: auxiliar
de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, datanascimento: 14/08/1992, residente e domiciliado na Nova Carrão, São Paulo - SP, ﬁlho
de Edes Almeida Nogueira Santos e de Maria Nilza Nogueira Santos. A pretendente:
THALIA DA SILVA, proﬁssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira,
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1997, residente e domiciliada
no Jardim Independência, São Paulo - SP, ﬁlha de Ivoneide da Silva.

O pretendente: DIEGO RAMIRO, proﬁssão:, estado civil: solteiro, naturalidade: em
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/10/1990, residente e domiciliado na
Vila Santa Virginia, São Paulo - SP, ﬁlho de Sergio Ramiro e de Veronica Cristina de
Almeida. A pretendente: FERNANDA FONDELO ZANI, proﬁssão: do lar, estado civil:
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, ﬁlha de Renato da Silva Zani e de
Alexandra Fondelo.

O pretendente: CAIQUE DAMIÃO DA SILVA, proﬁssão: auxiliar de expedição, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 04/10/1996,
residente e domiciliado na Vila Industrial São Paulo - SP, ﬁlho de Alberto Damião da
Silva e de Maria Lucia Gonçalves da Silva. A pretendente: CICERA LUANA VIANA DA
SILVA, proﬁssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em
Juazeiro - BA, data-nascimento: 09/11/1995, residente e domiciliada na Vila Industrial,
São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco Garlenio da Silva e de Ana Cilene Viana Nobrega.

O pretendente: RAFAEL SILVA BARBOSA, proﬁssão: vendedor, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 27/07/1980, residente
e domiciliado no Parque Independência, São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Ferreira
Barbosa e de Josefa Silva Ferreira Barbosa. A pretendente: LUZINEIDE DA SILVA
CORREIA, proﬁssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta
Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/11/1982, residente e domiciliada no
Parque Independência, São Paulo - SP, ﬁlha de José João Correia e de Olavia Monteiro
da Silva Correia.

O pretendente: ADILSON MOREIRA DE JESUS, proﬁssão: aposentado, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 13/11/1963,
residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, ﬁlho de Assis Antonio de
Jesus e de Maria Nita de Jesus. A pretendente: REGILAMAR BATISTA TERRA NOVA
DE LIMA, proﬁssão: diretora de gestão de pessoas, estado civil: divorciada, naturalidade:
em Uberlândia - MG, data-nascimento: 08/04/1964, residente e domiciliada na Chácara
Mafalda, São Paulo - SP, ﬁlha de Alvaro Terra Nova de Lima e de Lourdes Regina Batista.

O pretendente: LEANDRO CERQUEIRA DA SILVA, proﬁssão: gerente comercial,
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1982,
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Henrique da
Silva e de Sonia Cerqueira da Silva. A pretendente: MARIANA TEIXEIRA CAMÊLO,
proﬁssão: analista comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Horizonte MG, data-nascimento: 27/06/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo
- SP, ﬁlha de Fernando Luiz Pereira Camêlo e de Valéria de Lourdes Teixeira.

O pretendente: LUCAS EDUARDO TRINDADE DE BRITO, proﬁssão: assistente
executivo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento:
16/05/1986, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz
Mario de Brito e de Maria da Conceição Trindade de Brito. A pretendente: TASSIANA
SORAYA MENDES ZANOCELO, proﬁssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 08/11/1990, residente e
domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo - SP, ﬁlha de Nelson Zanocelo e de Soraya
Cassiani Mendes.

O pretendente: RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO, proﬁssão: motorista, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Jaguarari - BA, data-nascimento: 02/04/1987, residente e
domiciliado na Vila Mendes, São Paulo - SP, ﬁlho de Veronice Alves do Nascimento. A
pretendente: MARIANA PEREIRA CHAGAS, proﬁssão: operadora de caixa, estado civil:
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 21/05/1993, residente e
domiciliada na Vila Mendes, São Paulo - SP, ﬁlha de Valdeci Lourenço das Chagas e de
Joana Nogueira Pereira das Chagas.
O pretendente: FABIO JOSE LOPES, proﬁssão: ajudante, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Cruzeiro - SP, data-nascimento: 10/12/1972, residente e domiciliado
no Jardim Teresa, São Paulo - SP, ﬁlho de Jose Ferreira Lopes e de Maria Nair
Lopes. A pretendente: RITA DE CASSIA ROSARIO DOS SANTOS, proﬁssão: auxiliar
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Jose dos Campos - SP,
data-nascimento: 14/09/1979, residente e domiciliada no Jardim Teresa, São Paulo SP, ﬁlha de Reginaldo Lourenço dos Santos e de Maria do Carmo Rosario dos Santos.
O pretendente: EDGAR AGUIAR WENCESLAU, proﬁssão: técnico de enfermagem,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento:
22/03/1975, residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, ﬁlho de
Vanderlei Tadeu Wenceslau e de Amelia Aguiar Wenceslau. A pretendente: ANDREIA
VIEIRA DE ANDRADE, proﬁssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em
São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1980, residente e domiciliada no Parque São
Lucas, São Paulo - SP, ﬁlha de José Vieira de Andrade e de Sonia Regina de Andrade.
O pretendente: ANGELO GARCIA, proﬁssão: comerciário, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 10/03/1958, residente e
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, ﬁlho de Adolfo Garcia e de Clotilde
Cardes Garcia. A pretendente: GENI ALFA PEREZ ROCHO, proﬁssão: aposentada,
estado civil: divorciada, naturalidade: em Catanduva - SP, data-nascimento: 11/08/1958,
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, ﬁlha de Gonçalo Perez
Rocho e de Laudelina de Carvalho Rocho.
O pretendente: PAULO AUGUSTO FERREIRA, proﬁssão: analista de suporte
administra, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP,
data-nascimento: 26/03/1984, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo - SP,
ﬁlho de Dalmo Carneiro Ferreira e de Magda Salete Paladino Carneiro Ferreira. A
pretendente: LAIS SOUZA VALADÃO, proﬁssão: coordenadora de projetos, estado
civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 02/05/1993, residente
e domiciliada em Barueri - SP, ﬁlha de Geraldo de Oliveira Valadão e de Luzanira
de Souza Valadão.
O pretendente: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS, proﬁssão: auxiliar de
monitoramente, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP,
data-nascimento: 02/06/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo SP, ﬁlho de Roberto Eduardo dos Santos e de Ivana Silva dos Santos. A pretendente:
JULIANA BRAZ DA SILVA CABRAL DE LIMA, proﬁssão: professora, estado civil:
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 26/02/1984,
residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, ﬁlha de Nelson Cabral de Lima e
de Deusa Braz da Silva.
O pretendente: PIETRO FROZONI CHIARELLI, profissão: engenheiro, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, data-nascimento:
19/09/1988, residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, filho de
Joel Chiarelli e de Vera Rosa Frozoni Chiarelli. A pretendente: ANA CAROLINA
TEIXEIRA ROSSI, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 24/02/1990,
residente e domiciliada em Osasco - SP, filha de Marcos Antonio Rossi e de Maria
Adelaide de Assunção Teixeira Rossi.
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

