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São Paulo, terça-feira, 04 de dezembro de 2018

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS
5º Subdistrito - Santa Efigênia

Luiz Orlando de Barros Segala - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
A pretendente: BEATRIZ APARECIDA DE LIMA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão
psicóloga, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 14/09/1983, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Roberto de Lima Silva
e de Celia Regina Vieira Lima Silva. A pretendente: BRUNA BEZERRA DE SOUZA,
estado civil solteira, proﬁssão consultora de sistemas, nascida nesta Capital, Vila
Mariana - SP, no dia 09/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, ﬁlha de Renato Aparecido de Souza e de Geovana Bezerra da Silva.
O pretendente: PAULO MARCIO MIGOTTO, estado civil solteiro, proﬁssão analista de
sistemas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 26/07/1966, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Constante Migotto e de Zaira
Rampinelli Migotto. A pretendente: ANDREA CARLA SANTIAGO AMARO, estado
civil divorciada, proﬁssão decoradora, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia
26/03/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Fernando
do Nascimento Amaro e de Infancia das Dores Amaro.
O pretendente: ANDERSON IRISMAR LEITE MARTINS, estado civil solteiro, proﬁssão
ajudante geral, nascido em Pau dos Ferros - RN, no dia 29/04/1994, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Deuzimar de Paiva Martins e de
Maria Luciana Lima Leite. A pretendente: BEATRIZ FIDÉLIS INACIO, estado civil solteira,
proﬁssão atendente, nascida em Atibaia - SP, no dia 07/05/1998, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Eneias Inacio Neto e de Valdivania Fidélis.
O pretendente: JOÃO VILAÇA GUIMARÃES JUNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão
arquiteto, nascido em Roseira - SP, no dia 05/08/1987, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de João Vilaça Guimarães e de Maria Aparecida Garcia
Pinto Guimarães. O pretendente: PEDRO HENRIQUE GOMES RIBEIRO, estado civil
solteiro, proﬁssão professor, nascido em Goiânia - GO, no dia 10/01/1989, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Jorge Francisco Ribeiro e de
Leide Gomes Ribeiro.
O pretendente: CRISTIAN DUAMEL SOUZA DOS SANTOS, estado civil divorciado,
proﬁssão analista de exportação, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia
02/08/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Valdomiro
Luiz dos Santos e de Maria da Gloria Souza dos Santos. A pretendente: JULIANA
CORDERO, estado civil divorciada, proﬁssão vendedora, nascida nesta Capital, Bela
Vista - SP, no dia 26/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Henrique Cordero e de Maria Helena Cordero.
O pretendente: PAULO VALLIM JUNIOR, estado civil divorciado, proﬁssão gerente
administrativo, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 02/06/1979, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo Vallim e de Marilia
Ferrarese Vallim. A pretendente: ADRIANA BARIZAN RIZZO, estado civil solteira,
proﬁssão analista ﬁnanceiro, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 29/03/1984,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de José Augusto Rizzo e
de Leopoldina Barizan Rizzo.

Dra. Ruth de Andrade Moraes - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: SAMARONE NASCIMENTO ALVES SANTOS, proﬁssão: autônomo,
estado civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 04/06/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Samarone Oliveira Alves e de Clelia
de Jesus Nascimento. A pretendente: AMANDA COSTA DE OLIVEIRA, proﬁssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 05/10/1996,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Elton Flavio Ruas de Oliveira e de
Veroni Josefa da Costa.
R$ 12,58
O pretendente: ANDRE DIAS CAMBRÁIA SARDÃO, proﬁssão: bancário, estado civil:
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Eduardo Cambráia Fernandes Sardão e de Leila
Maria Pereira Dias Sardão. O pretendente: RAFAEL TEIXEIRA JOMAA, proﬁssão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/04/1994,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Victor Rafael Jomaa e de Maria
das Graças Gonçalves Teixeira.
R$ 12,58
O pretendente: WAGNER DOS SANTOS PEREIRA, proﬁssão: balconista, estado civil:
solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 18/12/1978, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Odomiro Pereira e de Marli dos Santos. A pretendente: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA, proﬁssão: balconista, estado civil: solteira,
naturalidade: São João do Rio do Peixe - PB, data-nascimento: 26/03/1990, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Genival João de Oliveira e de Maria Alves de
Oliveira.
R$ 12,58
O pretendente: ELYN MANUEL CARRION SILVA, proﬁssão: comerciante, estado civil:
solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de Cesar Manuel Carrion Farfan e de Maria Espedita Silva Ibanez.
A pretendente: YULIZA MILAGROS MORALES TINEO, proﬁssão: comerciante, estado
civil: solteira, naturalidade: Peru, data-nascimento: 12/10/1989, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, filha de Mamerto Morales Guerrero e de Ines Tineo Tavara. R $
12,58
O pretendente: FRANCISCO CARLINHO DE ARAÚJO, proﬁssão: garçon, estado civil:
solteiro, naturalidade: Santana do Acaraú - CE, data-nascimento: 19/11/1983, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Frutuoso Francisco de Araújo e de Maria Eutália de Araújo. A pretendente: MYRELLA GOMES DE ARAÚJO, proﬁssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento:
10/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Francisco Carlos de
Araújo Citó e de Antônia Rozilene Gomes Pedrosa.
R$ 12,58
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

O pretendente: PEDRO GABRIEL GIUNTI, estado civil solteiro, proﬁssão arquiteto, nascido
nesta Capital - SP, no dia 15/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlho de Umberto Valente Giunti e de Vanda Janet Ferreira dos Santos Giunti. A pretendente:
MARIANE GONDIM FONSECA, estado civil solteira, proﬁssão designer, nascida em
Uberlândia - MG, no dia 14/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Neuber Martins Fonseca e de Mariangela de Fátima Gondim Fonseca.
O pretendente: PAULO AUGUSTO PEDROSO NASCIMENTO, estado civil solteiro,
proﬁssão economista, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 27/08/1992, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Aurelio Carvalho do Nascimento
e de Zilda Rosa Pedroso Nascimento. A pretendente: EVELYN AVILA PINHO PEREZ,
estado civil solteira, proﬁssão designer, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia
18/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Judson
Castro Perez e de Tania Avila Pinho Perez.
A pretendente: VALERIA CRISTINA ARAUJO, estado civil divorciada, proﬁssão
coordenadora administrativa, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 22/11/1971,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Celso Araujo
e de Noemia Aparecida Gregorio Araujo. A pretendente: CAROLINA SCHIAVON
FERNANDES, estado civil solteira, proﬁssão bancária, nascida nesta Capital, Vila
Madalena - SP, no dia 06/09/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Plinio Paulo Fernandes e de Maria de Lourdes Schiavon.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

As mais novas aberturas de luz.
Recebido por Mashubi.

Queridos,
Na luz, no tempo físico, há diferentes dimensões da realidade
física que são elevadas na vibração à medida que mais luz
espiritual chega à Terra. Houve uma expansão quântica da
manifestação da luz espiritual na Terra, que se expande do
centro do universo para além do tempo, e se localiza aqui
na Terra, para transformar múltiplas dimensões do que foi
antes uma realidade física da terceira dimensão. O que isso
significa para todas as almas encarnadas na Terra é que o
próprio tempo se transformou, tornando possível um nível
de cura para tudo o que não era possível anteriormente.
A natureza do próprio universo existe dentro do tempo
simultâneo, que é percebido pelos seres físicos encarnados
em uma sequência linear. Essa Unidade universal mais
ampla do tempo está agora ativa e presente nos planos
físicos da Terra, possibilitando a transformação não apenas no presente, mas no passado e no futuro. Aqueles que
carregam o trauma dos ciclos anteriores podem perceber
esses padrões repentinamente apagados e substituídos pela
luz e um novo padrão de energia de cura. Isso é possível
graças, em parte, à força da luz que agora está incorporada
na Terra, e também pela transformação do próprio corpo
físico da Terra, que está sendo realinhado, reconfigurado
e padronizado. Este influxo multidimensional de novas
frequências da luz terá um efeito profundo no curso dos
eventos humanos, catalisando e acelerando o processo de
purificação e transformação.As estruturas celulares de
todos os seres vivos também estão passando por profundos
realinhamentos, em harmonia com as mudanças na Terra.
Tudo é Um e todos os seres fisicamente encarnados são
parte da sagrada Mãe Terra. Amados, confiem nas aberturas de luz que estão se revelando a vocês. Aprendam mais
profundamente sobre os poderes de discernimento do seu
coração para que vocês possam navegar com segurança
durante esses momentos em que as energias negativas
estão se manifestando mais visivelmente. Nós os abençoamos e agradecemos por seu serviço a Todos através da sua
presença e participação nestes tempos de transformação.
Com todo amor e bênçãos, amém.
https://www.worldblessings.net
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

Proclamas de Casamentos

Thiago Rodrigo Timoteo - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAPHAEL BERTRAND HEIDEIER, nascido nesta Capital, Jardim
Paulista - SP, no dia 18/05/1981, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Jacques Antonio Aloise Heideier e
de Vera Lúcia Heideier. A pretendente: MAGDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, nascida
em Porto Alegre - RS, no dia 20/01/1973, estado civil solteira, proﬁssão bibliotecária,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Maeli de Oliveira
Guimarães.
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENATO DA COSTA CARVALHO, estado civil solteiro, proﬁssão
analistas de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/06/1990,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Hilton José de
Carvalho e de Luiza Betania da Costa Carvalho. A pretendente: FRANCIELI SANTOS
ALMEIDA, estado civil solteira, proﬁssão gestora comercial, nascida nesta Capital,
Ermelino Matarazzo - SP, no dia 28/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Edson Vander Santos Almeida e de Maria da Gloria Santos
Almeida.

O pretendente: DALVAN GIACOMONI BRANDÃO, nascido em Constantina - RS, no
dia 01/09/1990, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Delvair Brandão e de Izabel Giacomoni Brandão.
A pretendente: JÉSSICA TEREBINTO ESTEVAN, nascida em Engenho Velho - RS
(Registrada em Constantina - RS), no dia 24/11/1994, estado civil solteira, proﬁssão
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Valdecir
Luiz Estevan e de Geneci Terebinto Estevan.

O pretendente: WEYDSON FERRAZ DE SOUSA, estado civil solteiro, proﬁssão estoquista,
nascido em Teresina - PI (Registrado no 1º Ofício do Município de Cristino Castro - PI), no
dia (24/11/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Expedito
Pereira de Sousa e de Volneina Alves Ferraz. A pretendente: MICAELA DE SOUSA
FRANÇA, estado civil solteira, proﬁssão vendedora, nascida em Brasília (Reg. no 7º Ofício)
- DF, no dia (08/12/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Manoel Messias de Jesus França e de Maria Santana de Sousa França.

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

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

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

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

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números
de sorte: 02, 06, 23, 61, 75 e 92.

Simpatias que funcionam
Dor na coluna: Faça na Lua minguante. Ingredientes: um barbante cortado no tamanho da pessoa, um
carretel vazio e um papel de seda lilás. Como fazer:
dê 33 nós no cordão e para cada nó reze um Salve
Rainha. Amarre o barbante na cintura e deixe até o
quarto dia. Tire e enrole no carretel de linha vazio e
embrulhe no papel de seda lilás. Leve bem longe de
onde mora, onde nunca mais passe.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Pode alcançar uma posição financeira bem mais estável desde que
se dedique mais. Termine tudo que
está pendente antes que o Sol passe
para Capricórnio e comece a fase
mais delicada do ano. Precisa dispor
do seu tempo para uma nova paixão
ou na busca de novidades no amor.
29/129 – Cinza.

Depois do aniversário, aproveite
para fazer viagens e comemorar a
data com amigos. Deve acontecer
uma mudança em sua vida e rotina
neste final de ano. Aprimore seu
modo de comunicar-se com todos
e faça novas conquistas usando
seu charme e o poder de atração
renovado. 52/552 – Verde.
Precisa ter muita calma e esperar
a hora certa de agir, pois a precipitação será negativa. O dia é
indicador de alegria e felicidade,
bom para a saúde, negócios e tudo
mais. A disposição sincera com
que se aproxima das pessoas fará
com que haja maior compreensão.
20/320 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 04 de dezembro de 2018. Dia de Santa Bárbara, São João Damasceno, São Bernardo de Parma, e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude é a
força. Dia Nacional do Ministério Público, Dia da Mundial da Propaganda,
Dia do Publicitário, Dia do Orientador Educacional, Dia do Perito Criminal
Oficial, Dia do Trabalhador em Minas de Carvão e Dia do Pedicuro. Hoje
aniversaria o ator Jeff Bridges que nasceu em 1949 o piloto Raul Boesel
nascido em 1957 e a atriz Marisa Tomei que nasceu completa 54 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau vive a vida como se fosse uma
aventura, uma viagem, uma busca eterna. Muitas vezes se consagra
ao serviço de Deus. Otimista, ambicioso tem natureza determinada
e coragem. Com poder de visão é capaz de perceber novas situações
e tendências. É sincero, jovial e otimista, embora a falta de tato seja
inegável. Precisa ser sempre estimulado às mudanças e a alcançar novos
horizontes. O gosto por perigos pode resultar em acidentes pessoais.

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.

(?) Marx:
criticou o
Capitalismo
A paixão
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por Julieta (Lit.)
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Rio italiano
da Ponte
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Cecília (?),
escritora
brasileira
de "O
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Óxido de
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Aditivo do
sal

Verter
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desunido

Órgão
revestido
pelo endométrio
Que revela grande
força
(fig.)
Pátria (?):
o Brasil,
no Hino
Nacional
Sinal de
incêndio
visível
ao longe
BANCO

Botão
acima do
Caps Lock,
no teclado

Arrecada
os direitos
autorais de
músicas
(?) Motta,
cantor
Acre
(sigla)

O pior
"inimigo"
do vinho
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Não é um bom momento para empreendermos esforços no que ainda
tiver de ser iniciado, pois a energia
imposta ágora tende a perder. O
pessimismo pode provocar certo desequilíbrio nas relações. Dedique-se
ao seu trabalho, terá um bom retorno
após o aniversário se mantiver a
rotina. 12/712 – Lilás.

Com a Lua minguando em Escorpião
a noite terá vontade de sair do ambiente para encerrar situações. Um
novo ciclo de vida se inicia trazendo
novas oportunidades e maior motivação. A noite use de positivismo
em suas ações e evite o pessimismo.
28/428 – Cinza.

As viagens e contatos sociais levam
a viver aventuras e divertir-se em
novos ambientes. Bom para demonstrar o afeto na relação amorosa e
aproximar-se de alguém. Aguarde a
Lua Nova para levar adiante o que
estiver em andamento ou comece
algo novo já programado. 59/159
– Amarelo.

Osso da
face (Anat.)
Interjeição
de espanto
Templo
sagrado
do Islã,
em Meca

Em geral, é alcançada pelo persistente
Sereia dos rios
brasileiros (Folcl.)
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O Sol na casa três provoca mudanças
na rotina e no modo de ver a vida que
deve melhorar na parte financeira.
Evite compras pela manhã, o que
adquirir tende a não ser do agrado
mais tarde. O relacionamento amoroso promete momento de grande
prazer ativando a vida sexual. 56/956
– Violeta.

Os contatos tendem a ser ríspidos e a
brabeza pode aflorar com facilidade.
Evite alimentar algum desejo sexual
exagerado, cuidado com fantasias
que sua mente criou. O momento
é bom para recuperar a saúde e ter
plena disposição para a vida íntima.
18/218 – Vermelho.

As sociedades e parcerias estão se
iniciando ou encerrando com o Sol
na casa sete. Rompimentos ocorrem
tanto profissionais e sociais trazendo
uma nova fase para este final de ano.
Terá um ótimo momento junto de
alguém intensificando sua relação
sexual. 98/198 – Amarelo.
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A cumplicidade a dois, ajuda a
manter bom relacionamento sexual.
Evite a dualidade de pensamento, e
cuidado com a falsidade das pessoas
mais próximas. Haverá renovação
de conceitos com chance de se dar
melhor com as pessoas a sua volta.
19/919 – Branco.

Mantenha uma atitude positiva
diante de uma dificuldade que estiver
enfrentando. As atitudes a serem
tomadas serão mais severas e cobrança se fará de forma impositiva. Um
problema profissional terá solução
rápida e decisiva antes do final deste
ano. 22/322 – Azul.

Ação como as
queimadas
Vestígio
Sabre
oriental
de lâmina
larga
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Agora é hora de sair da rotina, de
apostar no grande, de ousar. Isto
trará melhores resultados do que se
deter em tarefas comuns ou pequenas. Seus sonhos podem se realizar,
ainda mais os afetivos e sociais, ao
renovar seus conceitos e valores na
vida. 89/489 – Branco.

www.coquetel.com.br
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Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. Lua em Escorpião às 17h56 em aspecto com Netuno a gente agir
maior docilidade e delicadeza refazendo a disposição e as energias no final do dia. À tardinha aumentam os laços
de união e o poder de concentração ajudando no restabelecimento de alguns desgastes que tenha ocorrido durante
o dia. Sol em Sagitário nos faz inovar e atrair coisas interessantes e novas para a nossa rotina durante todo o dia,
mas existe um aspecto entre Vênus e Júpiter que pode levar a gastar mais do que deve e bem acima das necessidades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/ass — cal. 4/iodo — karl. 7/rabeira.

Horóscopo

Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/79F4-39DC-745B-CE48

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca
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