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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Novembro de 2018. Dia de Santa Cecília, São 
Áfi a, São Pragmácio, São Filemon de Colossus e Dia do Anjo 
Reyel, cuja virtude é a paz. Dia do Músico, Dia da Música, Dia 

da Liberdade, e Dia Nacional de Combate a Dengue. Hoje 
aniversaria a tenista Billie Jean King que chega aos 75 anos, a atriz 
Jamie Lee Curtis que nasceu em 1958, a apresentadora Eliana 
que faz 45 anos e a atriz Scarlett Johansson que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste primeiro dia e grau é amante da 
verdade e tem vocação para os relacionamentos em grupo, como 
com a família. Possui a capacidade natural para liderar por usa 
personalidade carismática. Sempre preocupado com as pesso-
as, mas nunca perde de vista seus pontos de vista realistas e 
equilibrados. É cuidadoso com tudo e aprecia os ambientes bem 
decorados. Está quase sempre ligado de alguma forma à arte, seja 
como praticante ou apenas apreciador. Tem um caráter prudente 
e sensato, que proporciona segurança ao cuidar de suas coisas.

Dicionário dos sonhos
CARNE – A carne como símbolo único pode indicar 
satisfação dos desejos instintivos e está ligada aos 
prazeres sexuais. Cozida, fortuna. Crua, sofrimento 
próximo ou traição amoroso. Muita carne, felicidade 
no jogo. Números de sorte: 15, 17, 47, 55 e 88.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta é o décimo sexto dia da lunação. O Sol ingressa em Sagitário às 07h03 da manhã. Começa agora um ciclo de 

expansão, otimismo e de busca da verdade e de objetivos.  Procuramos o sentido da vida e a descoberta da nossa missão neste 

momento da vida. O Sol em Sagitário faz ir em busca das respostas para estas perguntas. A Lua faz um aspecto positivo com 

Plutão que nos dá força, coragem e determinação para superar os obstáculos. A Lua fi ca fora de curso a partir das 08h da 

manhã e segue assim solta até ingressar em Gêmeos na madrugada de sexta.
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Muito breve começará algo que está 
sendo preparado. Elimine aquilo que 
não é mais útil na sua vida, abrindo 
espaço para novidades. Olhe para 
o futuro e prepare uma nova vida. 
O magnetismo pessoal aumentado 
dá tendência ao convencimento 
pela palavra para atingir objetivos. 
90/390 – Azul.

Evite atritos com pessoas que sejam 
importantes para sua vida. Assuntos 
novos ganham espaço e ação. Irá 
recuperar-se de uma perda e ter 
surpresas agradáveis. No fi nal da 
noite confi ança e alto astral com 
muito pique e disposição, energia 
de sobra no começo da sexta-feira. 
91/291 – Azul.

De manhã a Lua em Touro faz opo-
sição com Vênus e desaconselha os 
gastos. A Lua Crescente recomenda 
cautela com pensamentos negativos 
e uma propensão a comentários 
maldosos. É ótimo dia para contatos 
sociais e a solicitação da atenção de 
alguém.  56/756 – Branco.

A Lua Crescente desaconselha 
os gastos, uma vez que compras 
efetuadas sobre essa influência 
tendem a não ser do agrado mais 
tarde. Muita habilidade no trato 
com as pessoas ajuda a manter bons 
relacionamentos no fi nal da tarde e 
à noite. 64/364 – Verde.

A Lua plena em Touro ajuda a agir 
com perspicácia e tenacidade para 
atingir objetivos. Tarde de ótima 
disposição para assuntos de dinheiro. 
Evite as dúvidas que provocam dis-
túrbios e perturbações na sua rotina. 
Ótimo momento para as relações 
sociais e sexuais. 89/589 – Vermelho.

Evite mudanças radicais na parte da 
tarde e à noite pense bem antes de 
agir e só tome atitudes bem pondera-
das. Muita cautela com pensamentos 
negativos e uma propensão a comen-
tários e críticas. Noite estimulante 
para fazer coisas fora do da rotina 
com possibilidade de surpresas 
agradáveis. 11/511 – Branco.

De tarde pode haver descontenta-
mento e certa preguiça. No fi nal do 
dia, a disposição faz a produtividade 
fi car em alta, com disciplina e ordem 
para fazer render mais todas as 
atividades, tanto profi ssionais como 
comerciais. Cuide da sua saúde neste 
fi nal de ano. 52/252 – Verde. 

Começa agora um ciclo de expansão, 
otimismo e de busca da verdade e 
de objetivos. Procuramos o sentido 
da vida e a descoberta da nossa 
missão neste momento da vida. A 
boa disposição na entrada de um 
novo ano astral torna as amizades 
mais próximas. 97/797 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar e de agir 
nesta fase mais delicada do ano. Por 
isso tenha cuidado com atitudes 
possessivas ou passionais que o fará 
enfrentar vários problemas nesta 
fase em que o Sol ativa a casa doze, 
o período mais delicado do ano. 
65/265 – Verde.

Sabendo agir irá preparar uma po-
sição fi nanceira mais estável, com 
algum benefício maior no ano que 
vem. Precisa aproveitar a tendên-
cia a se adotar princípios éticos e 
morais elevados. Problemas podem 
diminuem o interesse sexual e tirar 
a boa disposição física afetando a 
saúde. 91/291 – Cinza.

O Sol em Sagitário faz ir em busca 
das respostas para estas perguntas. 
A Lua faz um aspecto positivo com 
Plutão que nos dá força, coragem 
e determinação para superar os 
obstáculos. Algo a alcançar será a 
força que irá motivá-lo neste seu dia 
favorável, acredite e poderá obter. 
81/281 – cinza.

O convívio social deve melhorar, 
com relações sexuais mais intensas 
e muita felicidade ao lado de alguém. 
Há muito entusiasmo com o Sol 
se aproximando da casa três para 
mudar. Persista mais um pouco e 
alcançará um desejo que tem há 
muito tempo neste fi nal de ano. 
21/621 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acabar com crises de labirintite: Embrulhe 
as nove folhas bem novinhas de Manga num pano 
branco e coloque dentro da fronha do seu traves-
seiro. Durma durante 21 dias com a parte em que 
estão as folhas para cima. Pode trocar a fronha, 
mas permaneça com as folhas até completar o 
período. Pegue o pacotinho, com a pano e as folhas 
de manga após estes  dias e jogue água corrente.
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3/lac. 4/alef — rare. 5/ética.

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 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: ANDRE NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (16/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesulino Marques do Nascimento e de Maria Lucia 
Silva Santos. A pretendente: ELIZABETE CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de maquinas, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1973), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Celia Correia dos Santos.

O pretendente: MIKE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de irla, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Ferreira dos Santos e de Vera Lucia Nascimento 
Lima dos Santos. A pretendente: DANIELE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão educadora socio educativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erosval Francisco dos 
Santos e de Maria Gilvaneide da Silva.

O pretendente: DOUGLAS COELHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Ferreira da Silva e de Zenaide Jesus 
Coelho. A pretendente: BRUNA VENTURA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itabuna, Itabuna, BA, no dia (25/06/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ederaldo Ventura Santos e de Maria Aparecida Ventura 
Santos.

O pretendente: EMANUEL FURTADO FELICIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em Catarina, CE, no dia (18/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Furtado dos Santos e de Maria da Paz 
Feliciano Furtado. A pretendente: CAROLINE PEREIRA MORENO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/04/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Estevão Moreno e de Lidia Pereira Leite.

O pretendente: WILLIAN FELIX DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Francisco de Oliveira e de Miralva Felix de 
Oliveira. A pretendente: ADALVITA SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
especialista em atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (27/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Luiz Gomes Oliveira 
e de Juvita Matos dos Santos Oliveira.

O pretendente: JOHNNY RABBY BARBOSA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Diadema, SP, no dia (25/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jeova Demetrio Barbosa Pereira e de Analieza Marta Caboronga 
Pereira. A pretendente: CARLA LOPES TRINDADE ROSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Trindade Rosa e de Vanusa Silva Lopes.

O pretendente: ILDEBRANDO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Cansanção, BA, no dia (14/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florencio Pedro de Oliveira e de Eliziaria da Silva Oliveira. 
A pretendente: DAIANE SALVADOR DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Cansanção, BA, no dia (21/10/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jilson Cardoso dos Santos e de Leone Maria Salvador dos Santos.

O pretendente: SAMUEL DE OLIVEIRA DA ASSUMÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Botelho Silva da Assumção e de Elza de Oliveira da 
Assumção. A pretendente: REBECA TAUANE JUSTINO, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Justino e de Marlene de Sales Neves Justino.

O pretendente: DIÊGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Acopiara, CE, no dia (13/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gilson do Nascimento e de Maria Rúbia Teixeira 
do Nascimento. A pretendente: KAILA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
bifezeira, nascida em Acopiara, CE, no dia (15/01/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcone Ribeiro do Nascimento e de Maria Alves 
Sobrinho do Nascimento.

O pretendente: CICERO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Boqueirão dos Cochos, PB, no dia (31/05/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes da Silva e de Maria de Fatima da 
Silva. A pretendente: MARIA LUCINEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Igaracy, PB, no dia (17/09/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Sebastião da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: GERALDO MONTEIRO, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Uiraúna, PB, no dia (17/03/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Maria Sobrinho e de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: 
IZABEL CRISTINA ALVES RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/09/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Ribeiro da Silva e de Leonice Alves da 
Silva.

O pretendente: VINICIUS LORENTI AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Amaral e de Andreia das Graças Lorenti. 
A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA NEGRONI, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de call center, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Oliveira Negroni e de 
Germana Alves de Oliveira Negroni.

O pretendente: ABEL TAVARES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Sabino de França e de Dagmar Tavares de França. A 
pretendente: LAÍS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva e de Maria Deuta Gonçalves da 
Silva.

O pretendente: JHONE SANTOS BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1984), residente e domiciliado neste 
distriro, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo de Moura Braga e de Marivalda Santos Braga. 
A pretendente: CAROLINA FRAGOAS BEDESCHI, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Bedeschi e de Angela Aparecida Fragoas 
Figueiredo Gudin Bedeschi.

A pretendente: THAINÁ SEVERILDE FERRAZ DE SOUZA PASSOS, estado civil solteira, 
profi ssão teleoperadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvana Ferraz de Souza Passos. A 
pretendente: ALANA ALVES MENDES, estado civil solteira, profi ssão teleoperadora, 
nascida em Santo André, SP, no dia (09/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luciana Alves Mendes.

O pretendente: JURANDIR SANTANA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1970), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira e de 
Margarida Santana de Oliveira. A pretendente: VALDELICE MARIA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em Tacaratu, PE, no dia 
(24/02/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar 
Artur da Silva e de Helena Maria da Silva.

O pretendente: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Jaguarari, BA, no dia (08/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves da Silva e de Ivanda Nascimento da 
Silva. A pretendente: PRISCILA DAYANA SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner Soares de Souza e de Elis 
Regina de Souza Ferreira.

O pretendente: ELTON PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jacinto Angelim de Souza e de Maria Neuza Pereira de Souza. 
A pretendente: FERNANDA REZENDE GUEDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/02/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Acacio Guedes e de Creusa Rezende 
Guedes.

O pretendente: ROBSON MAIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Risomar Jose Maia. 
A pretendente: TANIA MARQUES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Diadema, SP, no dia (25/01/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valtrudes Pereira de Andrade e de Rosenalva 
Souza Marques.

O pretendente: ANTÔNIO ROCHA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Piripá, BA, no dia (20/03/1948), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira de Castro e de Maria Profetisa da Rocha. A 
pretendente: JOSEFA MARIA ALVES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Paulista, PE, no dia (09/07/1946), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Francisco Alves e de Maria Jose Alves.

O pretendente: RENATO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
escrevente tecnico judiciário, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1984), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar Barbosa da 
Silva. A pretendente: DANNYELLI JACOB SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Oliveira Santos e de Clara Raquel Jacob 
Santos.

O pretendente: HELENO DA COSTA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Jose do Egito, PE, no dia (17/11/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anofre da Costa Silva e de Inacia 
Francisca da Conceição. A pretendente: CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Atanazio de Lima e de Neci 
Oliveira de Lima.

O pretendente: JESSE MOISES MATOS CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
leiturista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Gonzaga Souza Cardoso e de Rozangela 
Luciene Matos Cardoso. A pretendente: SUSY ELLEN LEITE TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Teixeira e de Ednadia 
Leite de Abreu Teixeira.

O pretendente: ANDERSON ZENARO DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro de processos, nascido em Araraquara, SP, no dia (20/03/1993), residente e 
domiciliado na California, Estados Unidos da América, fi lho de Osvaldo Sousa Barros 
de Castro e de Elbe Ana Zenaro de Castro. A pretendente: ALINE DA CRUZ LAURIA, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Vidigal Lauria e de 
Maria Madalena da Cruz Lauria.

O pretendente: JEAN PAULO ROCHA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de sistemas, nascido em Suzano, SP, no dia (20/08/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Eduardo Ribeiro e de 
Rosilene Maria da Silva Rocha Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA ANGELIN DE 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Rolim 
de Souza e de Vania dos Santos Angelin de Souza.

O pretendente: ALEF DA SILVA LAURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arlindo de Almeida Laura e de Edineuza da Silva Andrade. A 
pretendente: PRISCILLA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vlademir Vieira de Souza e de Maria Sandrilenis da Silva.

O pretendente: IDERALDO CORREA, estado civil divorciado, profi ssão bancario, 
nascido em Nova Esperança, PR, no dia (05/01/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Correa e de Inêz Trova Correa. A pretendente: 
ANGELINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi scal de loja, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Policarpo da Silva e de Antonia Pereira da Silva.

O pretendente: DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Beserra da Silva e de Aldenires 
Araujo de Souza. A pretendente: GISLENE DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1990), residente 
e domiciliada no Jardim Eva, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Francelino de Oliveira e de 
Celia Viviane Costa.

O pretendente: VALDEMIR DE ALMEIDA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de manutenção, nascido em Nova Canaã, BA, no dia (01/04/1962), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Francisco Alves e de Edite 
Santana de Almeida Alves. A pretendente: BRUNA VIANA DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Lino de Carvalho e 
de Marinalva Viana da Silva Carvalho.

O pretendente: ANTONIO MARQUES DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Paramirim, BA, no dia (25/08/1946), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Matos das Neves e de Maria Marques 
das Neves. A pretendente: MARIA DE JESUS NEVES FILHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Macaubas, Caturama, BA, no dia (02/05/1952), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heliodoro Marques das Neves e de 
Maria de Jesus Neves.

O pretendente: EDILSON AGUIAR GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Vania Maria Aguiar 
Azevedo. A pretendente: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão confeiteira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (31/12/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Alberto Clementino de Oliveira 
e de Claudete Pereira de Oliveira.

O pretendente: ZÓZIMO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Una, BA, no dia (27/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zózimo Mendonça da Silva e de Girlane Euclides Santos 
Silva. A pretendente: ALEXMEIRE SANTANA DE SIQUEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista fi scal, nascida em Santana de Pirapama, MG, no dia (25/02/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionizio Batista de Siqueira 
e de Maria Selma Santana Roseira.

O pretendente: GILCIMAR SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Taiobeiras, MG, no dia (27/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Izemar Silveira da Silva e de Justiniana Soares da Silva. A 
pretendente: LEIA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Erli Alves da Silva e de Edinalva Fernandes da Cruz da Silva.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido em Jacareí, SP, no dia (09/06/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano José Lopes e de Sandra Regina Pereira. A 
pretendente: MARIANA FÁTIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fátima de Souza.

O pretendente: ALIEUDO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de loja, nascido em Solonopole, CE, no dia (03/08/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimilson Aprigio Gomes e de Geralda Vicente da Silva 
Gomes. A pretendente: MARIA DA PAZ ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Saúde, BA, no dia (01/11/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto Alves Pereira e de Mariêta Alves da Silva.
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