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São Paulo, quarta-feira, 23 de maio de 2018

Ele e ela se apaixonaram profundamente! E queriam se casar!
Até aí, tudo bem: desde que o mundo é mundo, paixões 

acontecem e, quase sempre, levam ao casamento.
Mas aí entra o detalhe. E, como insinua Magalhães Rosa em seu 

“Grandes sertões, veredas”, o diabo se esconde nos detalhes... 
Embora detalhe, oriundo do francês “détail”, se refi ra a coisa 

de pequena signifi cância – tanto que um de seus sinônimos é 
pormenor – nem sempre é essa a aplicação que lhe é dada. 
Tenho visto e ouvido pessoas falarem de “um detalhe importante” 
ou “um grande detalhe”... Então, entremos na onda: no nosso 
caso, havia um “grande e importante detalhe”!

Ele era da primeira linha da nobreza da tradicionalíssima Casa 
Real da Inglaterra! Estava na linha de sucessão monárquica. E 
ela era americana. Logo, plebeia e – pior ainda – divorciada! 
Pronto! Isso derretia qualquer sonho de “fi nal feliz” para aquele 
férvido romance...

Toda a nobreza caiu em cima dele! De forma alguma poderia 
conciliar sua condição de virtual soberano com o casamento 
com uma mulher naquelas condições! “Never, never, never”, 
era a peremptória afi rmação! 

E aí vem mais um “detalhe importante”: o caso aqui narrado 
não é esse recente não... Ele ocorreu na primeira metade do 
século XX!

Quem assim se apaixonou foi Edward Albert Christian Geor-
ge Andrew Patrick David, que seria rei do Reino Unido e dos 
Domínios da Commonwealth e Imperador da Índia! Nascido 
em 23 de junho de 1894, em 1934 – ao conhecer a americana 
Bessie Wallis Simpson – contava 40 anos, e era o solteirão mais 
cobiçado da Europa e do mundo! Com tantas pretendentes “ca-
beças coroadas” à sua disposição, ele caiu de amores por aquela 
mulher anteriormente divorciada de Earl Winfi eld Spencer e 
então casada com Ernest Aldrich Simpson! Após divorciar-se 
também desse cônjuge, ela se julgava pronta para desposar 
Edward... Mas não!

A situação, que não era nada boa, se agravou com a morte 
do pai, rei George V, o que o levou a assumir o trono em 20 de 
janeiro de 1936, com o título de Edward VIII. Na mesma pro-
porção em que sua paixão crescia, crescia também a pressão 
da corte real exigindo o rompimento do romance...

Foi então que ele tomou a decisão que a muitos surpreendeu:
renunciou à coroa inglesa e fi cou com a “coroa” americana! 
Perdendo o status de rei, recebeu o título de Duque. Duque 

de Windsor e Wallis, com quem se casou em 3 de junho de 1937, 
passou a ser a Duquesa de Windsor. Foram viver na França, onde 
ele faleceu em 28 de maio de 1972, e ela em 24 de abril de 1986.

Agora, em nossos dias, na primeira metade do século XXI, a 
história se repete!

Ele e ela também se apaixonaram. E também queriam casar.
E novamente adveio o detalhe! Ele, pertencente à primeira 

linha da nobreza da mesma tradicionalíssima Casa Real da In-
glaterra e igualmente na ordem de sucessão ao trono, embora 
na sexta posição. Ela, americana, portanto plebeia, divorciada 
e, além disso, afrodescendente e mais velha do que ele! 

Tinha tudo para dar um imbróglio pior do que o dos antepas-
sados Edward e Wallis... Só que não deu! Em clima inimaginável 
para aquela época, a corte aceitou tranquilamente a decisão 
do príncipe Harry de se consorciar com a ex-atriz americana 
Meghan Markle e programou uma grande festa, exatamente no 
Castelo de Windsor! Os olhos do mundo, através da maravilha da 
TV, da Internet e de outras parafernálias eletrônicas assistiram 
à celebração, detalhe por detalhe, acompanhando os olhares 
ternos dos noivos, um para o outro, suas juras de amor e seu 
beijo! Numa aceitação ainda mais ampla, o negro spiritual “Stand 
by me” foi harmoniosamente entoado pelos afrodescendentes 
do “The King Choir”, e o vibrante e tocante sermão especial 
foi proferido pelo bispo negro americano Michael Curry, que, 
falando sobre o amor, recorreu às palavras do sábio rei  Salomão, 
em Cântico dos Cânticos:

“O amor é forte como a 

morte”!
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: WELLINGTON SANTOS DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio de Alcantara e de Marcia Regina dos Santos. A 
pretendente: ERICA DA SILVA VELOSO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
supermercado, nascida em Osasco, SP, no dia (30/01/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos Santos Veloso e de Simone Maria da Silva.

O pretendente: RUBEM QUERLE GUEDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Teixeira, PB, no dia (02/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alexandre de Lima e de Euradir Guedes de Lima. 
A pretendente: PATRÍCIA DE CARVALHO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Patos, PB, no dia (21/03/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Ferreira da Silva e de Clotildes Monteiro de Carvalho Silva.

O pretendente: RODRIGO MIGUEL SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Miguel Rodrigues Sobrinho e de Senhorinha Lopes dos Reis. A 
pretendente: LINDINALVA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Quipapá, PE, no dia (28/12/1973), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Jose da Silva e de Maria do Carmo da Conceição.

O pretendente: VALDEMI PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira de Souza e de Edete Jose de Sousa. A pretendente: 
CRISTIANE OLIVEIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de saúde, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Nildo Caetano de Lima e de Maria Irsimar Oliveira de Lima.

O pretendente: VAGNER GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wilson Gomes de Oliveira e de Maria de Fatima de Oliveira. A preten-
dente: DAIANE KATLYN LEONARDO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Claudio Cabral Leonardo e de Claudia Francisca Santiago Damião.

O pretendente: NELSON JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Guilhermino da Silva e de Antonia Julia Conceição Silva. A 
pretendente: VALDA ALMEIDA DE SANTANA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em Monte Santo, BA, no dia (27/02/1970), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, 
SP, fi lha de Teodoro Joaquim de Santana e de Alexandrina Almeida de Lima.

O pretendente: SERGIO PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Gomes e de Maria Pereira Gomes. A pretendente: AMANDA 
MARIA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Rafael de Morais e de Maria Natalina de Morais.

O pretendente: DANIEL SIGULO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josimar Venancio da Silva e de Solange do Carmo Sigulo 
da Silva. A pretendente: SHEILA DAIANA BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em Juazeiro, BA, no dia (05/08/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilio Barros de Souza e de Sandra 
Regina Barbosa.

O pretendente: RAIMUNDO DONATO ALVES, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Paranavai, PR, no dia (15/01/1953), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Justino Alcides Alves e de Maria Justo de Paula. A pretendente: 
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nas-
cida em Ribeirão Claro, PR, no dia (13/11/1968), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito de Oliveira e de Vicentina Rosa Monteiro de Oliveira.

O pretendente: NILSON FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Itabuna, BA, no dia (09/05/1935), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damiana Santos. A pretendente: MARIA DE FATIMA 
SANTANA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Itape, BA, no dia 
(19/08/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alicio Matias 
de Santana e de Maria Alice de Santana.

O pretendente: ROGÉRIO VIEIRA FRAGA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Ursulino de Lima e de 
Vanderleia Vieira Fraga de Lima. A pretendente: LAUDICÉIA SALES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Xavier da Silva e de 
Laudenice Maria Sales da Silva.

O pretendente: LUÍS GONZAGA DE BARROS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia (24/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Gonzaga de Barros e de Gilza Gonzaga de Barros. 
A pretendente: RAFAELA PEREIRA MELO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Fenelon Melo e de Elza Soares Pereira.

O pretendente: EDUARDO LIMA GAMA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Araci, BA, no dia (08/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Gama e de Antonia Silva Lima. A pretendente: IEZA DOS SANTOS SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Dos Santos Souza e 
de Ozeni Maria dos Santos.

O pretendente: WILLIAM DE BARROS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de RH, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Nogueira e de Ivanir de Barros 
Nogueira. A pretendente: FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1996), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Fernando dos Santos e 
de Rosilda Pereira dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Neusa dos Santos. A pretendente: DAYANE RAMOS DE SOUTO, 
estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar de Souto e 
de Azenilda Ramos da Silva Souto.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valentim Antonio da Silva e de Marina dos Santos. A pretendente: 
YASMIN DIAS ALVES, estado civil solteira, profi ssão promotora de eventos, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudio da Silva Alves e de Francisca Suely Monte Dias.

O pretendente: JOCIMAURO BELIZARIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (10/12/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pedro dos Santos e de Benigna dos Santos. 
A pretendente: SIMONY ALMEIDA MAGALDI, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Pereira Magaldi e de Maria Aparecida Ferreira de 
Almeida Magaldi.

O pretendente: MARCOS JOSE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose da Silva e de Maria da Conceição Oliveira Silva. 
A pretendente: KATIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marinaldo Ramos dos Santos e de Zenalia Ferreira de Souza.

O pretendente: LEANDRO EDUARDO RODRIGUES DE BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro de Brito e de Neusa Helena Lima. 
A pretendente: ELAINE CRISTINA BASTOS DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Ferreira da Cruz e de Ana Rita de Jesus Bastos Cruz.

O pretendente: EZEIAS RODRIGO DE JESUS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenise de Jesus Ferreira. A pretendente: JÉSSICA 
KIMBERLY AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Eliezer Soares da Silva e de Marli Maria de Azevedo.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Duarte e de Elizete Conceição dos Santos. 
A pretendente: FRANCIELLE CANTUARIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino da Silva e de Edinalva Cantuario da Silva.

O pretendente: WESLEY BISPO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Aparecido do Nascimento e de Maria Claudete 
Bispo do Nascimento. A pretendente: GISLEIDE ROSA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão fotografa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1995), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Alves e de Marina Rosa Alves.

O pretendente: RENATO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio de Souza e de Rosilene de Oliveira. A pretendente: 
SUELLEN ROCHA PORTELA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Ferreira Portela e de Iris de Almeida Rocha Portela.

O pretendente: LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino Santos da Silva e de Elizabete Coelho. A 
pretendente: MIRELI RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Ribeiro dos Santos e de Iraci dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ar-
quivista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz dos Santos e de Acacia Maria dos Santos. 
A pretendente: NADILMA MACENA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Recife, PE, no dia (24/02/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jacira Macena de Morais.

O pretendente: ROGER GABRIEL SANTOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (30/10/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis de Sousa e de 
Sirlene Aparecida dos Santos. A pretendente: SIMONE MARIA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão cabelereira, nascida em Mauá, SP, no dia (18/09/1975), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Soledade dos Santos.

O pretendente: WEDSON BARBOSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ramiro Gomes Ferreira e de Ivaní de Jesus Barbosa Ferreira. A pretendente: 
NATÁLIA LUANA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (18/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdete Campos.

O pretendente: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Umbauba, SE, no dia (01/05/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro dos Santos e de Josefa Ribeiro dos Santos. A pretendente: 
KATIA SLEIMAN AMUD LANE, estado civil viúva, profi ssão cabeleireira, nascida em 
São Paulo, SP, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Humberto Sleiman Amud e 
de Adelaide de Godoy Sleiman Amud.

O pretendente: FERNANDO FRANCO BUZZATO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Clodoaldo Buzzato e de Lucilene Franco. A pretendente: MAIARA 
FERREIRA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Gomes e de Rejane Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: VINICIUS ARÃO CAMILO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Arão da Silva e de Monica Camilo da Silva. A pretendente: 
ALINE CRISTINA DIAS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilton Lopes de Jesus e de Maria Cristina Pereira Dias.

O pretendente: ALEXSANDER FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Odete Maria Fernandes. A pretendente: SUELI FRANCISCO, 
estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1964), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristotelino Jose Francisco 
e de Benedita Jesus de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão agricultor, nascido em Madalena, CE, no dia (08/11/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bizamar de Oliveira e de Regina Cláudia Paulino 
da Cruz. A pretendente: DANIELLE DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agricultora, nascida em Boa Viagem, CE, no dia (02/01/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilauba da Costa Silva.

O pretendente: WILLIAM FEITOZA GOULARTE, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia (17/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jair Goularte Filho e de Elizabeth Aparecida Feitoza. A pretendente: 
DANIELA DAMASCENO PERES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Altônia, 
PR, no dia (07/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Marcos Peres e de Maria Aparecida Damasceno Peres.

O pretendente: GUILHERME NORTON LINO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em Presidente Prudente, SP, no dia (20/12/1992), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos do Nascimento 
e de Matilde Correia Lino Nascimento. A pretendente: FRANCIELLE DOS SANTOS 
PERICOLO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Presidente Bernardes, 
SP, no dia (03/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Carlos Pericolo e de Ana Rosa dos Santos Pericolo.

O pretendente: CARMO GONÇALVES MACHADO, estado civil viúvo, profi ssão comerciante, 
nascido em São Jeronimo da Serra, PR, no dia (24/11/1960), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira Machado e de Maria de Jesus Gonçalves 
Machado. A pretendente: ISALDETE GOMES VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1973), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Matos Vieira e de Alzira Gomes de Lima Vieira.

O pretendente: ADRIANO FREITAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Armando Alves de Lima e de Maria Freitas de Lima. A pretendente: 
ANGELA APARECIDA AQUINO DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Dias de Oliveira e de Angelica Aquino da Silva.

O pretendente: SERGIO RICARDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
torneiro mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Vitorino dos Santos e de Expedita Maria 
dos Santos. A pretendente: FLAVIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Caiçara, PB, no dia (08/05/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio da Costa e de Maria do Livramento Paz de Lima.

O pretendente: GLEICY RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joseli José de Oliveira e de Rosangela Batista Ramos de Oliveira. A 
pretendente: FERNANDA FERREIRA LOPES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Lopes e de Cilene Aparecida Ferreira.

O pretendente: MARCOS SAMPAIO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de divulgação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Borges e de Maria das Neves Sampaio. 
A pretendente: ANABEL ARANTES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Montes Claros, MG, no dia (16/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Olimpio Arantes e de Maria do Carmo Arantes.

O pretendente: JOSIMAR MARTINS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em Utinga, BA, no dia (31/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Anita Martins Ferreira. A pretendente: CELIA DAMASCENO LINS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarujá, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues Filho e de Cicera Damasceno Lins.

O pretendente: JOSÉ SURIANO INÁCIO, estado civil divorciado, profi ssão balconista, 
nascido em Tauá, CE, no dia (17/05/1957), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Domingos Inácio Correia e de Maria Soriano do Amador. A pretendente: 
CÍCERA DAMASCENO LINS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida 
em Viçosa, AL, no dia (02/09/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Rodrigues Lins e de Laura Vieira Damasceno.

O pretendente: FÁBIO EDUARDO DE CARVALHO IZAÚ, estado civil divorciado, profi s-
são montador, nascido em Coqueiral, MG, no dia (16/02/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Augusto Izaú e de Etelvina de Carvalho Izaú. 
A pretendente: PRISCILA DA SILVA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rodrigues e de Maria Ilania da Silva Rodrigues.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: EDUARDO SOIBELMANN SZTRAJTMAN, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (21/06/1990), residente 
e domiciliado na Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Milton Jaques Sztrajtman e de 
Luiza Soibelmann Sztrajtman. A pretendente: MARCELA QUARTIERI PADUANO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, comercial, nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 
(02/02/1991), residente e domiciliada no Jardim Aeroporto, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Paduano e de Cilene Quartieri Paduano.

Na comparação com o 
mesmo período no ano 
anterior, houve recuo de 

1,8 ponto percentual. “O aumento 
da expectativa de infl ação dos 
consumidores em maio deve ser 
analisada com cautela, uma vez 
que a taxa prevista para os próxi-
mos 12 meses, na faixa dos 5%, é 
ainda baixa em termos históricos. 

Por outro lado, acende-se uma luz 
amarela em relação à possibilida-
de de que a alta esteja relacionada 
à expressiva alta do dólar em abril 
e maio. Esta percepção pode 
ainda estar sendo aprofundada 
pela incerteza provocada pela ins-
tabilidade do ambiente político”, 
afi rma o economista Pedro Costa 
Ferreira, da FGV IBRE (FGV).

Infl ação dos Consumidores retorna 
ao nível de março

A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a infl ação nos 12 meses seguintes passou de 5,0% em 
abril para 5,3% em maio, retornando ao nível de março passado
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