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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
QUARTA 19 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Téia, Santa Fausta 
de Roma, São Timóteo, Santo Urbano, São Dário, São Paulino, e Dia do 
Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade.  Hoje faz aniversário o ex-
jogador de futebol Mauro Galvão que faz 57 anos, a atriz Jennifer Beals 
que nasceu em 1963 e a atriz e produtora Alyssa Milano que faz 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é quase sempre uma pessoa 
querida por todos, pela sua modéstia, humildade e bom humor. Huma-
nitário e liberal; amável e generoso com as pessoas que ama. Precisa 
superar a crítica excessiva ou autoritarismo. A sua tendência a liderança 
o leva a apreciar trabalhos com causas ou ideais. O seu senso de visão 
pode torná-lo também um comunicador, publicitário. Consegue sucesso 
fi nanceiro graças ao seu talento e modo de ser. Mas, no lado negativo 
tende a ser orgulhoso ambicioso demais, sempre querendo se sobrepor 
aos seus semelhantes. 

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

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

Esta quarta é o décimo terceiro dia da lunação. De manhã a Lua faz um aspecto difícil com Vênus que revela as nossas 
sombras e difi culdades nos relacionamentos em geral. Esse aspecto negativo entre a Lua e Vênus atinge mais as mulheres 
que podem sofrer com todos os tipos de excesso e abusos sexuais, já que Vênus transita agora em Escorpião.  Ao longo do 
dia a Lua faz bons aspectos com Netuno e Plutão que trazem uma nova energia, aumentando a sensibilidade. A Lua em 
aspecto positivo com Marte deixa mais ativo, com muita força emocional e energia para levar as realizações até o fi m. 
Durante a madrugada a Lua fi ca fora de curso toda a manhã até ingressar em Gêmeos às 12h36.
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A Lua em aspecto positivo com 
Marte deixa mais ativo, com muita 
força emocional e energia para levar 
as realizações até o fi m. Através 
animação e do espírito de inovador 
estão favorecidos e ganhando des-
taque os contatos, as comunicações 
em geral e assinaturas de contratos. 
 83/283 – Verde.

O clima mais familiar torna agradável 
o trato entre as pessoas e aumenta o 
entretenimento. Pense bem antes de 
agir para não ter que voltar atrás. As 
compras feitas nesta quarta tendem a 
agradar. A tendência é predominar a 
ordem e a disciplina e o dia terminar 
produtivo. 46/546 – Amarelo.

Alguém pode se aproximar de você 
e chamar sua atenção, mas não se 
precipite em tomar atitudes que 
possam mudar sua vida. Terá uma 
maior atenção de todos pela faci-
lidade de sua comunicação, mais 
ainda mais no amor e nas amizades. 
45/345 – Verde.

Se estiver preparado pode pensar em 
uma união social e até sentimental, 
mas evite rompimentos radicais. 
Fique atento aos acontecimentos e 
use de prudência e honestidade em 
suas ações para não errar. O dia é 
bom para tentar algo novo e obter 
melhor resultado.  68/368 – Azul.

De manhã a Lua faz um aspecto 
difícil com Vênus que revela as 
nossas sombras e difi culdades nos 
relacionamentos em geral. Os planos 
devem ser seguidos improvisando 
quando necessário, mas usando suas 
motivações que serão muitas neste 
fi nal de 2018. 78/478 – Branco.

Com a Lua Crescente fi ca mais fácil 
promover o aconchego e a intimida-
de, se houver receptividade. Será 
mais fácil promover a intimidade 
e o aconchego depois da lua cheia. 
Não deixe de agir, mas espere a hora 
certa para tomar atitudes, que irá 
ocorrer muito breve. 46/246 – Verde.

Os impedimentos que existiam 
começam a se dissipar e os resulta-
dos esperados irão aparecer breve. 
Nesta quarta que antecede o Natal 
mantenha a rotina junto dos amigos 
e familiares, com criatividade e 
imaginação. Algo desejado pode 
estar sendo conquistado neste fi nal 
de ano. 82/382 – Bege.

Dê valor àquilo que conquistou, mas 
procure conservar os bens e as ami-
zades. Não perca as oportunidades 
que surgirem através de diálogos 
que serão muito proveitosas. No 
início da noite, maior nervosismo 
e possibilidade de imprevistos 
podem atrapalhar as boas relações. 
89/489 – Lilás.

Os excessos e o espírito aventureiro 
estão em alta, porém, é bom não 
exagerar. Os resultados há muito 
esperados chegarão neste ano astral 
que vai começar após seu aniversário. 
À tarde, aumenta a tendência ao 
mau humor provocando transtornos 
emocionais. 56/656 – Marrom.

Poderá satisfazer um dos seus dese-
jos mais antigos neste fi nal de ano. Ao 
longo do dia a Lua faz bons aspectos 
com Netuno e Plutão que trazem 
uma nova energia, aumentando a 
sensibilidade.  Mantenha um clima 
de otimismo nesta fase mais delicada 
do ano. 88/488 – Vermelho.

Os projetos e sonhos devem ser 
acalentados, usando a imaginação 
e criatividade neste fi nal de ano. A 
atividade social e os negócios em 
andamento dão maior satisfação 
e terá paz e equilíbrio levando-o a 
viver bons momentos nesta quarta 
de Lua Crescente. 80/580 – Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, motivando-se e 
reafi rmando sua vontade. Uma boa 
relação familiar virá com o Sol já na 
casa quatro e a Lua Crescente nesta 
quarta. O clima mais familiar torna 
agradável o trato entre as pessoas e 
aumenta o entretenimento. 75/375 
– Azul.

Simpatias que funcionam
Contra insônia: Ingredientes: 60 g de alface (com o 
talo central, inclusive) e 1 litro de água. Execução: deixe 
ferver durante 10 minutos, retire do fogo e deixe esfriar 
até fi car morno. Tomar uma xícara adoçada com mel, meia 
hora antes de ir para o leito. Outra forma de preparo é a 
obtenção do suco fresco. Pegue um pé inteiro de alface, 
lave bem todas as folhas, envolva-as num guardanapo e 
esmague-as bem.  Torça o tecido dentro de um recipiente 
de louça ou vidro e obterá um concentrado que evitará a 
sua insônia sempre que ela aparecer. É bom que comece 
tomando toda noite uma pequena colher do suco.
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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: CLAUDINEI NOEMEG, estado civil divorciado, profi ssão tecnico hemoteropico, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/10/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevino Noemeg e de Vitoria Aparecida Noemeg. 
A pretendente: LILIAN MENDES DE OLIVEIRA FROZ, estado civil solteira, profi ssão 
depiladora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Mendanha Froz e de Selma Mendes de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO TAKAO MILANI, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de hotelaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1982), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Jose Vallejo 
Milani e de Emily Sonia Takao Milani. A pretendente: IONE DE MATOS PERNAMBUCO, 
estado civil solteira, profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan 
Florencio Pernambuco e de Maria Edisia Cruz de Matos.

O pretendente: JOSÉ LISBOA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
alfaiate, nascido em Ibicarai, BA, no dia (11/08/1942), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Eduardo Lisboa Costa e de Maria Francisca 
Nascimento. A pretendente: ANA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Santa Maria da Vitoria, BA, no dia 
(26/07/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Antonio de Oliveira e de Maria Alves de Oliveira.

O pretendente: JULIANO CARIAS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/07/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marivaldo Santos Almeida e de Rosivalda Carias da Silva Almeida. A 
pretendente: ANADILZA PEREIRA MEDRADO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Cicero Dantas, BA, no dia (26/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo José Medrado e de Josefa Pereira Medrado.

O pretendente: EDIVALDO SEVERINO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Barra de Guabiraba, PE, no dia (04/07/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Salustiano Alves e de Maria das Dores Alves. 
A pretendente: ANDRESSA CARDOZO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Viana Lopes e de Aline Cardozo Lopes.

O pretendente: ALEXSANDRO GOMES DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Borges das Neves e de Rosa Monica Gomes 
de Souza. A pretendente: THAYNARA COSTA FREIRE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robert Freire e de Gilmara Tereza da Costa.

O pretendente: EMERSON GOMES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira e de Zilda Gomes de Souza. A pretendente: 
PATRICIA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Baependi, MG, no dia (14/02/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Cleonice Alves de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elecio Martins e de Roseli da Silva. A pretendente: 
JENNIFER ALCANTARA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Antonio da Silva e de Maria Elza de Alcantara Silva.

O pretendente: WILLIAM SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
manutenção, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (26/05/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Rosa e de Darci dos Santos Rosa. A 
pretendente: LINAMARA BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
podóloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião dos Reis Santos e de Maria de Lourdes Conceição.

O pretendente: JEFFERSON SILVA COELHO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joel Lins Coelho e de Celia Oliveira Silva. A pretendente: SANDY 
HELLEN MELO SILVA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Silva Farias e de Telma Maria de Melo.

O pretendente: WELTON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Cecilia Edilamar dos Santos 
Silva. A pretendente: JULIANA MOREIRA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Severino Fernandes e de Rosangela 
Freitas dos Santos Moreira.

O pretendente: ALESSANDRO DE JESUS MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Valença, BA, no dia (01/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos Muniz e de Maria Francisca de Jesus. 
A pretendente: KATIA DOS ANJOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Poá, SP, no dia (11/09/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria dos Anjos Nascimento.

O pretendente: PAULO ROGERIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Antonio da Silva e de Joana Tereza Souza de Melo. 
A pretendente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Miguel dos Campos, AL, no dia (07/05/1959), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco dos Santos e de Maria 
Julia dos Santos.

O pretendente: DANILO PIRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de serviços gerais, nascido em Curvelo, MG, no dia (30/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Magela Silva e de Cenusa da Silva Pires. A 
pretendente: ELISANGELA SEVERO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/07/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Oliveira dos Santos e de Maura Severo 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: WESLER DURÃES DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Alexandre de Paula e de Geralda Durães de 
Paula. A pretendente: CLEIDE LIMA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão micro 
empresaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1965), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Luiz de Souza e de Maria Lima de 
Souza.

O pretendente: KLEITON JORGE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em Muriaé, MG, no dia (13/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Miguel da Silva e de Maria José Paixão da Silva. A pretendente: 
VANESSA LOPES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Flavio Vieira e de Vera Lucia Lopes Vieira.

O pretendente: ALEXANDRE SOUZA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Francisco de Almeida e de 
Dulceneia Souza de Almeida. A pretendente: LETICIA GABRIELLE DE MORAES, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/2001), 
residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rodrigues de 
Moraes e de Rita de Cassia Bispo dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de manutenção, nascido em Poço de José de Moura, PB, no dia (20/04/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Estrela Abrantes 
e de Creuza Soares Dantas. A pretendente: JULIANA LIMA BARRETO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Araripe, CE, no dia (04/06/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lima Barreto e de Nilza Maria 
de Lima.

O pretendente: MAYCON DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aluizio Lima Souza e de Lilian de 
Oliveira Santos. A pretendente: ELLEN DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Ximenes Rocha e de Marineide 
Ribeiro dos Santos Rocha.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Suzano, SP, no dia (07/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Inez Josefa Pereira. A pretendente: 
REGINA ALVES PAFUME, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Pafume e de Rita Alves dos Santos.

O pretendente: HÉRITON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (05/01/1992), residente e domiciliado Rua dos Igarapés, 1218, 
casa 01, Jardim dos Ipês, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo da Silva e 
de Maria Goretti Carolina da Silva. A pretendente: MARIA GISELE VERAS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Mateus do 
Maranhão, MA, no dia (01/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Orlando Santos de Sousa e de Francisca Silva Veras de Sousa.

O pretendente: RENAN ALEIXO DE MORAIS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
musico, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilio Avelino dos Santos e de Elenita Aleixo de Morais 
Santos. A pretendente: SARA SANTOS DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/10/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Henrique Carvalho de Macedo 
e de Sonia Santos Silva.

O pretendente: JEFFERSON FARIAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletroeletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson de Souza Silva e de Neusa Farias Silva. 
A pretendente: ALINE MELQUIDES SILVA, estado civil solteira, profi ssão secretaria, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco da Silva e de Josefa Melquides Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTUS DA SILVA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão 
musico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio Borges e de Maria Geni da Silva. A 
pretendente: GABRIELLE ACCA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marinho dos Santos e de Vera Acca.

O pretendente: JURANDIR DE LEON HERRERA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Herrera e de Elizabete Ponce de Leon Herrera. A pretendente: 
JESSICA SAMPAIO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gemesce Biserra de Sousa e de Emilia Sampaio de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ismael Pedro da Silva e de Antonia de Lima. A pretendente: CAMILA 
APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, 
nascida em Suzano, SP, no dia (17/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Ribeiro dos Santos e de Neide Aparecida Nascimento dos Santos.

O pretendente: MARCOS NUNES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1965), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Nunes Santos e de Izaura Barboza Santos. A pretendente: 
CLAUDIA GOMES FIGUEIREDO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Teófi lo Otoni, MG, no dia (09/12/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Madalena Gomes Figueiredo.

O pretendente: DANILO BRITO BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Raimundo Nonato, PI, no dia (18/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adail José dos Santos Braga e de Edinalva da Mata Brito Braga. A 
pretendente: MARIA DAYSE SANTOS BRAGA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Fartura do Piaui, PI, no dia (12/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dirno Braga dos Passos e de Luci Fátima de Souza Santos Passos.

O pretendente: BRUNO CARMO DE QUEIROZ ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Alves e de Simone Carmo de 
Queiroz. A pretendente: ANA PAULA GOMES CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Ipiau, BA, no dia (18/01/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Campos e de Marilene Gomes de Souza.

O pretendente: ALLAN JOSE DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcio Jose da Conceição e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
LOUISE LIMA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilmar Faria do Nascimento e de Ruth Primusena Lima.

O pretendente: EDILSON DO CARMO AUGUSTO, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Manoel Augusto e de Cleide do Carmo Silva. A 
pretendente: LUCIANA IRIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (28/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Jorge da Silva e de Maria Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: JOSE MICHAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose de Oliveira Filho e de Claudete 
Ferreira. A pretendente: TAMIRES MARIA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Jose Dias e de Tania Maria da Silva Dias.
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

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. Sa-

bedoria dos Ancestrais. A Sabedoria dos Antepassados. Através da 
ancestralidade e da meditação, você tem acesso à cura e à sabedoria 
antiga. Analise seu histórico, as histórias dos mais velhos, e você encon-
trará informações valiosas que são relevantes e úteis. Misturar o novo 
com o antigo é um segredo para revelar a verdadeira cura. Acesse a sua 
antiga sabedoria e deixe-a ajudá-lo em seu caminho e, então, compartilhe 
sua jornada com os outros. Este é um tempo de cura profunda. Comece 
agora com o seu relacionamento com o espírito. Abra o seu coração e 
sinta as mensagens que eles desejam compartilhar, pois eles também já 
viveram na Terra e eles entendem. Pensamento para hoje: Você está sendo 
lembrado pelos Anciões para escolher pensamentos e sentimentos que 
promovam o bem-estar e a integridade. Veja a si mesmo como completo, 
íntegro e curado. Os Anjos e Guias. http://www. playingwiththeuniverse.
com/ - Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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