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O pretendente: CRISTIAN SENEN ANIBAL GALARZA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido na Argentina, no dia 25/07/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rufi no Senen Galarza e de Norma Blanca Yurcich. 
A pretendente: DANIELA BENUTE CORREIA, estado civil solteira, profi ssão servi-
dora pública estadual, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 18/05/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Veloso Correia e de 
Saide Nair Benute Correia.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO FARIA DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Ribeiro de Araujo e de 
Maria Neise Faria de Araujo. A pretendente: ANDRÉIA GALVES DE FARIA, estado 
civil solteira, profi ssão compradora, nascida em Osasco - SP, no dia 14/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Pereira 
de Faria e de Sueli Galves de Faria.

O pretendente: JAELSON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista 
de manutenção, nascido em Arapiraca - AL, no dia 16/12/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Reinaldo da Silva e de Cicera Josefa 
da Silva. A pretendente: VANESSA ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/07/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gesse Francisco da Silva e 
de Rosana Maria de Andrade.

O pretendente: ADILSON DA SILVA BARELLI, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/04/1985, residente e domiciliado em São Bernardo 
do Campo - SP, fi lho de Oswaldo Barelli e de Alaide da Silva Barelli. A pretendente: CA-
ROLINA MARTINS RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão cirurgiã dentista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gesmer Martins Ribeiro e de Teresinha Ferreira Ribeiro.

O pretendente: CAIQUE SILVEIRIO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de farmácia hospitalar, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Fernandes e de Luciana 
Silverio dos Santos. A pretendente: LETICIA DE FARIA GARCEZ, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/01/1993, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Ribeiro Garcez e de Irene 
Cordeiro de Faria Garcez.

O pretendente: VICTOR SILVA PAREDES, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis Vasquinho Paredes e de Cleuza Rosa da 
Silva. O pretendente: HUGO RODRIGUES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alex Sandro Silva de Lima e de Adriana Ro-
drigues da Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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 Brasileiro e desejam se casar:
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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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: PEDRO DE PAULA FILHO, profi ssão: tatuador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro de Paula e de Andréia de Paula Camargo. A 
pretendente: FERNANDA MARQUES VIEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 06/02/1979, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oracir Vieira e de Neuza Maria 
Marques Rosa Vieira. R$12,58

O pretendente: WALLACE PERESTRELO, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Paulino Perestrelo e de Marileuza Jose do Nascimento. 
A pretendente: LUANNA NOGUEIRA LEMOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1999, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Nazareno Lemos de Brito e de Geucy Nogueira de Assis 
Lemos. R$12,58

O pretendente: FERNANDO VALERIO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 25/09/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Valerio da Silva e de Adevanir Machado 
da Silva. A pretendente: FABIANA MACHADO RIBEIRO, profi ssão: vigilante patrimo-
nial, estado civil: solteira, naturalidade: Campos dos Goytacazes - RJ, data-nascimento: 
12/06/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Enilson Machado 
Ribeiro e de Maria das Graças Machado Ribeiro. R$12,58

O pretendente: RICARDO KWONG CHU, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Kwong Yim Wai e de Wong Sut Fan Kwong. A pretenden-
te: PATRICIA MENDONÇA GOMES, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 05/07/1971, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Victor Hugo Castelo Branco Pinheiro Gomes e 
de Regina Mendonça Gomes. R$12,58

O pretendente: CLAYTON PEREIRA DUARTE, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 24/11/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Merineu Teixeira Duarte e de Hosana Perei-
ra de Araujo. A pretendente: JULIA GABRIELLA QUEIROZ DOS SANTOS, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
09/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dilson dos Santos e 
de Maria Célia Cleide de Queiroz Aquino. R$12,58

O pretendente: JAMES VERAS DE CARVALHO, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Camocim - CE, data-nascimento: 25/06/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de e de Edivanda Veras de Carvalho. A pretendente: YANE 
KAROLINE BRASIL COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mãe do Rio - PA, data-nascimento: 26/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Manoel Pereira da Costa e de Antônia Sirlene Rodrigues Brasil. R$12,58

O pretendente: JOÃO PEDRO DA SILVA, profi ssão: comerciário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Antonio da Silva e de Tarcisa Gomes da Silva. A 
pretendente: ELAINE APARECIDA BELLEI, profi ssão: coordenadora de Marketing, es-
tado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1966, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Afonso Bellei Netto e de Gilza Carvalho 
Bellei. R$12,58

O pretendente: DEYVISON LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: op. de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helio Barbosa de Oliveira e de Maria das Dores 
Lima de Oliveira. A pretendente: ALINE SOUZA DAVI, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 21/02/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Antonio Davi e de Liduína Souza Davi.

O pretendente: MARCOS ALVES DOS SANTOS, profi ssão: supervisor de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/11/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Virginio dos Santos Filho e 
de Josefa Siqueira Alves. A pretendente: ELISANGELA SOARES DOS SANTOS, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-
nascimento: 13/09/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benjamim 
Pereira dos Santos e de Aparecida Soares dos Santos.

O pretendente: EDMILSON DA CRUZ COUTINHO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 15/05/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elpidio Coutinho e de Sônia Maria da Cruz 
Coutinho. A pretendente: MARLI FRANCISCA SOARES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Soares e de Raquel 
dos Prazeres.

O pretendente: VICENTE GOMES DA SILVA FILHO, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 09/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Gomes da Silva e de Maria 
do Espirito Santo Gomes. A pretendente: DAYANE MARIA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 18/03/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ana Maria da Silva.

O pretendente: IAGO SANTOS ARAUJO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucineide Santos Araujo. A pretendente: 
DANIELA BELO DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Damião Domingos do Nascimento e de Maria das Montanhas Belo da Silva.

O pretendente: LEANDRO PROENÇA MENINO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Gomes Menino e de Sandra Regina 
Proença Menino. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Pereira dos Santos e de 
Josina Pereira dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: funileiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 17/03/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Luiza da Conceição. A pretendente: 
ANGELA MARIA NATUR DA SILVA, profi ssão: cobradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barras, PI, data-nascimento: 14/03/1964, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Pinto da Silva e de Francisca Natur da Silva.

O pretendente: DOUGLAS MARQUES DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvar Salustiano Marques de Sousa e de 
Antonia Celia Marques. A pretendente: ANGÉLICA SANDI TERRA DA SILVA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel Manoel da 
Silva e de Sandra Regina Terra da Silva.

O pretendente: CARLOS BARBOSA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severina Maria Barbosa. A pretendente: ANDREZA TERESA 
DA CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 16/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Ferreira da Cruz e de Regina Tereza da Cruz.

O pretendente: RODRIGO PEDRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de montagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Pedro da Silva e de Roberta Lima 
da Silva. A pretendente: THAIS CALDAS MARTINS, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bacuri, MA, data-nascimento: 06/08/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carmen Lucia Caldas Martins.

O pretendente: ALEX GOMES DOS SANTOS, profi ssão: eng. civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes dos Santos e de Maria Aparecida Silva 
dos Santos. A pretendente: SAMARA SALES DA SILVA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1992, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Manoel Sales da Silva e de Cleuza 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ALAN DA SILVA ARAÚJO, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 19/03/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Borges de Araújo e de Cícera da Silva 
Araújo. A pretendente: JESSICA JACINTO DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dermival Frutuozo dos Santos e de 
Rosemary Jacinto dos Santos.

O pretendente: DAVID DO PRADO MALVINO PETROWSKI, profi ssão: empacotador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Herculis Petrowski e de Janaina 
do Prado Malvino Pereira. A pretendente: DINÁ DA SILVA SANTOS, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Heleno da Silva Santos e de Maria 
Jose dos Santos.

O pretendente: FRANCIS ONYEKACHI NWARIWEAKU, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Amiyi Umuaka-Nigeria, data-nascimento: 17/07/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eledibe Nwariweaku e de Virginia 
Nwariweaku. A pretendente: IANY CIBELLY DA SILVA BRANDÃO, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 08/06/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Antônio Brandão e de Maria Lenice da 
Silva Brandão.

O pretendente: RAFAEL ALVES DA SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Denise Alves Salustiano. A 
pretendente: CAMILA SOUZA DE ALBUQUERQUE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Neusival Alves de Albuquerque e de Marcia 
Aparecida Mendes de Souza.

O pretendente: JEFFERSON TELES SUSAKI, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mitsuru Susaki e de Marta Teles Borges 
Susaki. A pretendente: TRAN THI THUY DUYEN, profi ssão: escriturária, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vietnã, data-nascimento: 05/01/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Tran Van Quot e de Tran Thi Ni.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/08/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mário Ribeiro de Oliveira e de Maria 
de Fátima Borges Oliveira. A pretendente: GISLENE GOMES NUNES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/01/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jurdeci Gomes Nunes.

O pretendente: ADEVAL REIS SOBRINHO, profi ssão: rasteleiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibicarai, BA, data-nascimento: 18/12/1961, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Daurinha Paula dos Santos e de Alicio Reis Sobrinho. A pretendente: 
LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: op. de loja, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1972, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Genilson Oliveira Santos e de Luzinete Oliveira Santos.

O pretendente: FERNANDO SILVA NOGUEIRA DE LIMA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Nogueira de Lima Filho e de Edleuza 
Pereira da Silva Lima. A pretendente: ÉLLEN DE MIRANDA SANTANA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias de Santana e de 
Rita de Cassia de Miranda Santana.

O pretendente: LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fortunato de Oliveira e de Maria Pereira 
dos Santos Oliveira. A pretendente: GRAZIELLE PINHEIRO MARTINS, profi ssão: aux. 
de atendimento ao cliente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/11/1998, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Sergio Martins e de Ilda Pinheiro dos Santos.

O pretendente: RICARDO LEITE DOS SANTOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Maria José Leite dos 
Santos. A pretendente: JAQUELINE FELIX CARNEIRO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner Sebastião Severino Carneiro e de Sueli 
Felix dos Santos.

O pretendente: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Wagner dos Santos e de Eliana Medeiros 
Moura dos Santos. A pretendente: ALINE PESSOA DE MATOS, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jonatas Moreira de Matos e de 
Hozana Alves Pessoa de Matos.

O pretendente: JOEL FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ji-Paraná, RO, data-nascimento: 27/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e de Ana da Silva. 
A pretendente: DESIRRE KONTANTAS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Casemiro Kontantas e de Carmie Murad Kontantas.

O pretendente: MARCEL RODRIGO ROMANO, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Romano e de Helena Anacleto Romano. A pretendente: 
MARCELA TISTSKI GABRIEL, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Arnaldo Gabriel e de Cleusa Tistski dos Santos.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES MONTUAN, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/07/1989, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Aparecido Montuan e de 
Edwirgens Rodrigues Pereira Montuan. A pretendente: CRISTIANE LACERDA DE 
MORAIS, profi ssão: tradutora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
José Alves de Morais e de Elizabeth Lacerda Rocha de Morais.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO CANELAS, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Indaiatuba, SP, data-nascimento: 15/11/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Barbara Cristiane de Assunção 
Canelas. A pretendente: JENNIFER ERIKA ALMEIDA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Givanice Ribeiro Leite.

A pretendente: TAMIRES DA SILVA SILVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lindival Vicente Silveira e de Sonia Maria da 
Silva Silveira. A pretendente: VANESSA CRISOSTOMO DE SOUSA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alberci Crisostomo de 
Sousa e de Zilda Lopes Santos Sousa.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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 Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FELIPE EVANGELISTA MAGATI, divorciado, servidor público, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 27/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Alexandre José Magatti e de Angela Evangelista Magatti. A pretendente: ELLEN 
CAROLINE PEREIRA COSTA, solteira, estagiária de auditoria, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 25/04/1995, residente e domiciliada na Saúde, São Paulo - SP, fi lha deEdilson 
Luiz dos Santos Costa e de Maria da Penha Felix Pereira.

O pretendente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ZACCARIA, solteiro, piloto de helicptero, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1989, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Arsenio Cezar Zaccaria e de Angela Maria de Oliveira Zaccaria. A 
pretendente: ANA CAROLINA AMARAL BRESSAN DA COSTA, solteira, nutricionista, 
natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 16/02/1993, residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Lorian Francisco Bressan da Costa e de Ana 
Paula Amaral da Costa. Obs.: Edital Recebido do Cartório de São Bernardo do Campo 
- SP, 1º Subdistrito, referente ao endereço do pretendente.

O pretendente: WALTER TULLIO PROVENZANO JUNIOR, divorciado, contador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 18/05/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Walter Tullio Provenzano e de Rosa Nóbrega Provenzano. A pretendente: VALÉ-
RIA SOARES, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 15/05/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Luiz 
Soares e de Marly Soares.

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

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

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

Os paradigmas das três 

revoluções industriais 

que organizaram a vida 

moderna estão fi cando 

no passado

Há novos modelos surgindo 
no cotidiano do mundo 
da produção e do consu-

mo, o que tem alterado o univer-
so do trabalho, os empregos, os 
salários, os direitos, a proteção 
trabalhista e social. As empresas 
estão mudando de propriedade 
e de função econômica, prior-
izando o resultado fi nanceiro. 
Os estados perdem importância 
relativa para as empresas multi-
nacionais e grupos econômicos 
e estes, gradativamente, passam 
a controlar as escolhas e os des-
tinos das nações. 

A produção amplia a capaci-
dade de gerar riqueza, mas, de 
outro lado, os institutos distribu-
tivos (organizações e regras) são 
enfraquecidos, o que faz com que 
as desigualdades cresçam. Há 
múltiplas e profundas transfor-
mações em curso, muitas ainda 
invisíveis para a maioria da pop-
ulação, mas que já infl uenciam o 
que somos, como decidimos e o 
que seremos no futuro.

Nesse mesmo tempo histórico, 
há problemas e desafi os inéditos, 
que ultrapassam os limites das 
nações e que colocam em xeque 
todas as formas de vida. A pro-
dução econômica industrializa 
os limitados recursos naturais, 
consumidos de forma desigual 
por 7,5 bilhões de pessoas no 
mundo. Os vários tipos de lixo 
poluem e esgotam solo, rios, 
mares e ar, eliminando milhares 
de formas de vida. 

O aquecimento global modifi ca 
rapidamente o clima, o que im-
pactará de maneira irreversível 
as condições de vida. Enquanto 
se testam as hipóteses sobre es-
sas mudanças, a vida no planeta 
pode caminhar para a extinção, 
tragédia que, desta feita, será 
provocada pela ação humana. 
Em todas as partes, a ação do 
homem é a mesma, o que exige 
medidas globais e coordenadas, 
que ajudem a conter os abusos 
que, tudo indica, conduzem o 
planeta à destruição.

Há milênios, diferentes tipos 
de guerra demonstram que 
a inteligência faz do homem 
também o mais destrutivo dos 
animais. A guinada à extrema-di-
reita no mundo tem aumentado 
incontáveis confl itos regionais, 
tornando incontroláveis os 
riscos de uma guerra nuclear. 
A intolerância, hoje também 
alimentada e articulada em 
tempo real nas redes sociais, 
é a “virtude” preponderante 
na mobilização de tragédias. O 
problema não respeita limites, 
nem mesmo os das nações.

Em outra ponta, as novas 
tecnologias quebram fronteiras 
e passam a substituir trabalho 
humano não só na indústria, 
mas também na agricultura, 
no comércio e nos serviços. As 
máquinas substituem cada vez 
mais a força humana e animal, 
com diferentes tipos de robôs e, 
de maneira acelerada, ampliam 
as possibilidades de representar 
a inteligência humana em vári-
as áreas de conhecimento. Os 
efeitos disruptivos sobre as 
ocupações, os empregos e as 

profi ssões já são e serão cada 
vez mais devastadores.

Ao criar a capacidade de 
produzir energia de maneira 
infi nita (especialmente ener-
gia solar) sem necessidade de 
enormes obras (hidroelétricas, 
por exemplo) e de cabeamento 
para distribui-la, todo o sistema 
produtivo pode ser alterado. Ao 
criar possibilidade de comu-
nicação em tempo real (voz, 
imagem e dados), sem nenhum 
tipo de conexão física, o sentido 
de tempo e de deslocamento se 
modifi cam. 

Ao interligar energia e comu-
nicação, com novos materiais 
e tecnologias produtivas, as 
possibilidades de transporte 
mudam. Essas transformações 
nas bases do sistema produtivo 
permitem saltos tecnológicos 
impensáveis há pouco tempo. É 
possível sonhar em dar saltos da 
primeira para a quarta ou quinta 
revolução tecnológica e consti-
tuir inéditas probabilidades de 
desenvolvimento econômico.

O Brasil se encontra nessa 
complexa encruzilhada históri-
ca, com possibilidades de pro-
gredir ou de criar muros que 
impedirão o país de alçar 
crescimento com desenvolvi-
mento. Interesses internacio-
nais e nacionais jogam pesado 
para impedir que o país, com a 
potencialidade e a importância 
que possui, tenha soberania 
nas escolhas. Jogo intrincado, 
repleto de blefes, mentiras e 
ameaças.

O investimento em educação, 
pesquisa, inovação, infraestru-
tura econômica, produtiva e 
social são essenciais nessa 
possibilidade de salto. Mas, para 
isso, é essencial que se tenha 
um Estado capaz de articular e 
coordenar esse esforço coletivo, 
de nação integrada ao mundo. 
Mais ainda: governos terão que 
ser capazes de mobilizar inves-
timentos públicos e privados 
plurianuais, organizando ações 
e decisões das empresas e or-
ganizações. 

Seguindo esse rumo, existe o 
desafi o de estabelecer um tipo 
especial de diálogo social, capaz 
de prospectar possibilidades, 
oportunidades e desafi os para 
o futuro, imaginar iniciativas e 
soluções, pactuar compromis-
sos para que resultados sejam 
alcançados e distribuídos de 
maneira justa. Há o caminho 
daqueles que enaltecem a guer-
ra, desconsideram a mudança 
climática, o desemprego e a 
desigualdade. 

Há o caminho daqueles que 
fazem da inovação tecnológica 
instrumento para concentrar 
riqueza, produzir desigualdade e 
ampliar a barbárie. Há o camin-
ho daqueles que acreditam no 
diálogo entre diferentes, para 
enfrentar os confl itos, favorecer a 
cooperação em um mundo diver-
so e livre. Há o caminho daqueles 
que apostam que o conhecimen-
to, a ciência e a inovação devem 
libertar a humanidade para viver 
melhor e enfrentar, de maneira 
determinada, desde já, os de-
safi os da mudança climática, da 
tecnologia disruptiva e da guerra.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Soluções diferentes para 
problemas dramáticos

Clemente Ganz Lúcio (*)
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