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Felicidade é, muitas 

vezes, indescritível para 

muitos de nós. Como 

uma névoa, você pode 

vê-la de longe, densa e 

cheia de forma

Mas, suas partículas po-
dem soltar e, de repente, 
torna-se fora de alcance, 

mesmo que elas estejam ao seu 
redor. Nós colocamos tanta ênfase 
na busca da felicidade, mas parar 
para pensar, é como perseguir 
algo sem uma garantia de que 
realmente irá capturá-la. Muitas 
pessoas têm buscado sonhos que 
não são seus, pois a sociedade quer 
defi nir o que é certo. 

Exemplo disso é a máxima 
repetida que todos devem ter 
sucesso, como se ele não tivesse 
signifi cados diferentes para cada 
indivíduo. Sem falar em tantos 
outros “mantras” ditos por aí, 
como: “você tem que estar feliz 
todos os dias!” e “tem que comprar 
tudo o que puder”. Falamos tanto 
em termos metas a cada ano que 
se inicia, mas as metas em nossas 
vidas muitas vezes podem ser 
interessantes para o que achamos 
que seja sucesso, mas não para a 
nossa felicidade. 

A felicidade não é uma meta, 
mas um estado de espírito. Logo, 
é preciso entender que a ela não 
é o lugar aonde se chega, mas a 
forma como se caminha na direção 
do propósito de vida. Afi nal, cada 
um tem uma razão de estar neste 
mundo e, cumprir este propósito, 
passa a ser, então, o motivo de 
acordarmos todos os dias pela 
manhã.

Agora, este conceito se aplica 
ao ambiente de trabalho? Ele é 
visto como forma de melhorar a 
rentabilidade dos negócios e vem 
sendo muito discutido ao longo 
dos últimos anos. De acordo com 
pesquisa da London School of 
Economic e da Universidade de 
Sussex, realizada em 2015, as 
pessoas se sentem mais infelizes 
quando se encontram no trabalho, 
sendo o momento mais triste dos 
seus dias.

Diante disso é possível perce-
ber que entre felicidade e lucro, 
ela deve vir sempre em primeiro 
lugar. E algumas empresas já en-
tenderam que essa combinação 
traz equilíbrio para uma pessoa 
estar bem com quem ela é e com 
o que faz. Mas, esse movimento 

não deve fi car restrito apenas às 
grandes organizações. 

Deve ser prioridade também 
nas micros, pequenas e médias, 
uma vez que elas respondem por 
52% dos empregos com carteira 
assinada no setor privado, algo em 
torno de 16,1 milhões de pessoas. 
Logo, é preciso desenvolver cam-
panhas para que os colaboradores 
consigam encontrar um sentido 
também para seus trabalhos. O 
objetivo é gerar lucro, mas desde 
que seja sustentável. 

Afi nal, não se pode criar um 
sistema intermitente, que fun-
ciona um dia e no outro não. 
Normalmente, a missão, a visão 
e os valores da empresa estão es-
critos na parede e a empresa diz: 
“cumpra”. Nesse caso, não há, em 
geral, intenção de convergir com 
os objetivos pessoais de cada um. 
Agora, quando se tem a unidade 
entre o propósito, a missão, a 
visão e os valores de cada profi s-
sional e os da empresa, as pessoas 
trabalham de forma mais sólida 
em direção ao que sonham e se 
dedicam com mais profundidade. 

E a organização por sua vez 
se benefi cia, é claro, porque o 
profi ssional não estará ali só de 
“corpo presente”. Agora você 
deve estar se perguntando: como 
colocar em práticas essas mu-
danças?  Comece com o básico: 
dê tempo para as pessoas terem 
vida fora da organização. Mas, 
lembre-se que felicidade não é 
ser permissivo. Não é oferecer 
presentinhos, dinheiro fácil, ser 
legal, mas sim justo. As pessoas 
têm uma predileção natural por 
justiça. Quando você trata alguém 
com transparência e verdade, a 
resposta é compromisso. 

Já para as empresas que ainda 
não acordaram para esse modus 
operandi, a perda é grande, pois 
as pessoas precisam ser proativas 
para ajudar a melhorar os proces-
sos da organização e não somente 
para criar lucro. Tudo isso, nos 
mostra que estimular as pessoas a 
voltarem a acreditar nelas mesmas 
vale a pena. É quase que um res-
gate de valores que adoraríamos 
ver de forma maciça se solidifi car 
na sociedade. 

É um círculo virtuoso. Talvez 
para ter mais lucro, só precisemos 
ser um pouquinho mais satisfeitos 
e felizes.

(*) - É consultor e fundador do 
Instituto Gestão Consciente.

Buscando sentido
João Cosenza (*)

Pesquisa divulgada ontem (2) pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revela que as 
principais metas fi nanceiras do brasileiro 
para 2019 são juntar dinheiro para pagar 
dívidas. 51% do total dos entrevistados 
pretende juntar dinheiro em 2019 e 37% 
e “sair do vermelho”. Sete em cada dez 
entrevistados (72%) dizem estar otimistas 
com a economia neste ano e que a vida 
fi nanceira será melhor, enquanto 8% do 
total revela pessimismo, dizendo que a 
economia vai piorar.

“À medida em que o novo governo anun-
cia seus projetos para o país, aumenta o 
clima de otimismo com a retomada da eco-
nomia, que deve começar a ser percebido 
a partir do segundo semestre”, disse José 
César da Costa, presidente da CNDL. Entre 
os otimistas, as perspectivas para este ano 
são manter os pagamentos das contas em 
dia (69%), fazer reserva fi nanceira (59%) 

Segundo dados levantados 
pela Catho, realizada com 
mais de 5 mil responden-

tes, 78% das pessoas estão 
realmente em busca de um 
novo emprego, enquanto 27% 
afi rmam que 2019 será o ano 
em que irá focar em ter mais 
qualidade de vida.

Considerando que a chave 
para realização das promessas 
está atrelada à empregabilidade, 
outras metas também se apoiam 
no desejo pelo o novo emprego, 
dentre elas: 17% deseja começar 
um novo curso profi ssionali-
zante, 16% quer começar a se 
exercitar, 14% estudar um novo 
idioma e 8% investir em viagens. 
Para a assessora de Carreira da 
Catho, Luana Marley, fi ca claro 
que com a chegada do ano novo 
as pessoas se sentem mais en-
corajadas a tomarem algumas 
decisões. 

Emprego é desejo para 78% 
dos brasileiros em 2019

Mais um ano se inicia e com ele aquela lista de promessas para serem cumpridas ao longo dos 
próximos meses: procurar um novo emprego, começar a frequentar a academia, comprar um imóvel, 
realizar um investimento ou até mesmo, investir em educação
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das pessoas afi rmam que atribui 
o insucesso das metas ao fato 
de não possuir um emprego, en-
quanto 37% à falta de dinheiro. 
Inclusive, ganhar mais também 
foi observado como uma dos 
desejos dos brasileiros, uma vez 
que o dinheiro é um dos bens 
indispensáveis para boa parte 
das promessas.

Diferentemente do cenário 
de desemprego, para aqueles 
profi ssionais empregados, as 
maiores barreiras para trocar de 
emprego está atrelada ao medo. 
Segundo dados da Catho, 38% 
atribuem à grande concorrência 
do mercado, enquanto 22% não 
sentem que têm um currículo 
competitivo; 13% têm receio de 
perder a estabilidade e 11% re-
almente têm medo de arriscar.

Fonte e mais informações: 
(www.catho.com.br).

“A maior difi culdade encon-
trada é manter o estímulo ao 
longo dos meses. Para isso, é 
necessário que esse profi ssional 
esteja sempre mantendo a cha-
ma acesa. Mesmo sem certezas, 
a busca por novas oportunida-

des de trabalho, por meio do 
envio de currículos, deve ser 
contínua. Diante de uma boa 
oportunidade, a chance dele 
se encorajar é muito maior”, 
afi rma a profi ssional. 

Dentre os impedimentos para 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: NICOLAS GABRIEL DE OLIVEIRA BUENO, estado civil solteiro, profi s-
são dedetizador, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 13/09/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Antonio Bueno 
e de Janete de Oliveira Corrêa. A pretendente: RENATA ADÃO DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 15/01/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Lambert de 
Brito e de Elizabeth Ferraz Adão de Brito.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Carpina - PE, no dia 21/07/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Bonifacio da Silva e de Maria José Vieira. A pretendente: 
MANUELITA SEBASTIÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Camamu - BA (Registrada no Distrito de Ibirapitinga, Comarca de Ubatã - BA), no dia 
05/03/1954, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emidio 
Sebastião dos Santos e de Maria Margarida de Jesus.

O pretendente: GILDEVAN SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mar-
ceneiro, nascido em Ibicaraí - BA, no dia 08/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Cardoso da Silva e de Avanilda Oliveira 
dos Santos. A pretendente: ÉDIMA TEIXEIRA LEMOS, estado civil solteira, profi s-
são doméstica, nascida em Poções - BA, no dia 28/11/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adonias Pereira Lemos e de Aurelina do 
Nascimento Teixeira.

A pretendente: PRISCILA GONÇALVES QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão web 
designer, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 27/11/1989, residente e domiciliada 
em Taboão da Serra - SP, fi lha de José Ildefonso de Queiroz e de Maria José Gonçalves 
Pereira Queiroz. A pretendente: AMANDA RIBEIRO PAES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de testes, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 02/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Denilson Paes e de 
Priscila Cristina Ribeiro Paes. Obs.: Cópia do edital recebida do Cartório de Registro Civil 
e Tabelionato de Taboão da Serra - SP.

O pretendente: CLÉBER LUÍS MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 12/01/1971, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Elias Medeiros da Silva e de Leny Therezinha 
Gomide Medeiros. O pretendente: GERALDO LACERDINE AMÉRICO, estado civil 
solteiro, profi ssão artista plástico, nascido em Pará de Minas - MG, no dia 13/03/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Américo e de 
Luzia Amélia Américo.

O pretendente: NILSON XAVIER DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi s-
são instrutor de trânsito, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Xavier da 
Silva e de Maria de Fatima Vidal de Souza. A pretendente: KEYLA TEODORO 
QUINTÃO, estado civil divorciada, profi ssão instrutora de trânsito, nascida nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 20/10/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro de Paula da Conceição e de Maria Nazaré 
Teodoro da Conceição.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
trader internacional, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 01/08/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio 
de Oliveira e de Ivonete Cornelina da Silva Oliveira. A pretendente: ALINE SILVA 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, 
nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 27/06/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eleuterio Rodrigues Primo e de Maria Silva 
Rodrigues David.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEX SANDRO FARIAS DA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Gravataí - RS, no dia 03/11/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Germano da Rosa e de Sandra Mára 
de Farias. A convivente: MARCELA VENANCIO DEZIDERIO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/08/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Deziderio 
e de Rute Venancio Deziderio. Obs.: Faço saberque pretendem converter su união 
estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, números 
I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

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:

O pretendente: MARCELO GAIDO FERREIRA, divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia 03/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelino Costa Ferreira Netto e de Irany Nasser Gaido Ferreira. 
A pretendente: JULIANA DE LAURENTIS RUSSO BITTLER, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/07/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Kenneth Gerd Buttler e de Fabiana de Laurentis 
Russo Buttler.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE ABEL, solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Abel e de Eliana Lavieri Abel. A pretendente: 
RAFAELA BEHRENDS, solteira, profi ssão administradora, nascida no São Paulo - SP, 
no dia 09/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raul Valnês Behrends e de Wilma Lorandi Behrends.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO STORÓPOLI, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Storópoli e de Maria Cristina Barbosa Storópoli. A 
pretendente: CAROLINE CABRAL KANAAN, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 16/04/1988, residente e domiciliada na Saúde, São Paulo 
- SP, fi lha de José Younan Kanaan e de Taimi Falcão Cabral Kanaan. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: FLAVIO LUIZ SUGIYAMA RUIZ ORTÑO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Ruiz Ortunõ e de Naoe Sugiyama. A pretendente: 
GLAUCIA CARDOSO DE MELO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 04/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilson Carlos de Melo e de Sueli Aparecida Cardoso de Melo.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

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 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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: CLERISTON ALMEIDA ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Caieiras - SP, no dia (15/04/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Cavalcanti de Arruda e de Luzinete Alves de 
Almeida Arruda. A pretendente: MARIA SONILSA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Patos - PB (Registrada em Teixeira - PB), no 
dia (18/05/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Teixeira Martins e de Maria Quitéria dos Santos.

O pretendente: DENIS FERNANDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (22/04/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson de Lima Souza e de Fatima Aparecida Barca 
Souza. A pretendente: CASSIA APARECIDA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (24/03/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Teixeira e de Edna Teixeira.

O pretendente: VICTOR GARCIA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão auditor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (16/09/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cesario Fernandes Marques e de Cristiana Garcia Marques. A 
pretendente: GABRIELA DE CARVALHO BRITO, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em Poá - SP, no dia (23/07/1990), residente e domiciliada em Poá - SP, fi lha 
de Ismael Martins de Brito e de Adelia Freitas de Carvalho Brito. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do cartório do Município de Poá, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Brasileiro quer juntar dinheiro para pagar 
dívidas, diz pesquisa

dez entrevistados (58%) acreditam que 
os efeitos da crise terão impacto ainda 
neste ano. Os entrevistados dizem que 
pretendem organizar ou controlar mais 
as contas da casa (51%), pesquisar mais 
os preços (50%), aumentar a renda com 
trabalho extra e bicos (44%) e evitar o uso 
do cartão de crédito (44%).

Entre os principais temores para este 
novo ano foram citados: não conseguir 
pagar as contas (61%), não guardar di-
nheiro (45%), abrir mão de determinados 
confortos no dia a dia (34%), não obter 
um emprego (28%) e perder o emprego 
(20%). “Apesar de os brasileiros conti-
nuarem sentindo os efeitos da crise, a 
possibilidade de crescimento da econo-
mia impõe novos desafi os para o sucesso 
de projetos pessoais, que passará pela 
capacidade do consumidor de controlar 
o orçamento, planejar e poupar”, disse 
Roque Pellizzaro Junior, presidente do 
SPC Brasil (ABr).

e realizar algum sonho de consumo (57%).
Foram entrevistadas 702 pessoas, entre 

os dias 27 de novembro e 10 de dezembro 
de 2018, de ambos os sexos e acima de 
18 anos, de todas as classes sociais, em 
todas as regiões brasileiras. Seis em cada 
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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:

O pretendente: LEONARDO BRUNO DA SILVA, profi ssão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 12/11/1980, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto da Silva e de Maria 
Lucineuma da Silva. A pretendente: LUCIANA MONTEIRO DE ALMEIDA, profi ssão: 
jornalista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-
-nascimento: 15/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Djalma Monteiro de Almeida Filho e de Leir Cavalcanti de Almeida.

O pretendente: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: analista noc II, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 23/07/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva 
Filho e de Lindaci dos Santos da Silva. A pretendente: CELIA BISPO DA SILVA, profi s-
são: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 17/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Celio Alirio da Silva e de Elenice Bispo de Santana.

O pretendente: GUILLAUME DAMAGGIO, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Montauban, na França, data-nascimento: 12/11/1981, residente 
e domiciliado na França, fi lho de Jean Paul Damaggio e de Josette Jacqueline Andrée 
Alies. A pretendente: MARIA ADRIANA DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Água Branca - AL, data-nascimento: 11/07/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio dos Santos 
da Silva e de Edna Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ AMARILDO DE LIMA, profi ssão: metroviário, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Presidente Wenceslau - SP, data-nascimento: 28/08/1964, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Araujo Lima 
e de Alice Ferreira Lima. A pretendente: CRISTINA FERNANDES MORENO, profi ssão: 
assistente comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, 
data-nascimento: 06/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edemirson de Oliveira Moreno e de Darci Fernandes Moreno.

O pretendente: DEYVISON DE SOUSA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Maceió - AL, data-nascimento: 23/10/1994, residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Domingos Barros dos Santos e de Josefa Jania de 
Souza Jatobá. A pretendente: LUCIANA REBOCHO SANCHES, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
21/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro 
Sanches e de Vera Lucia Rebocho Sanches.

O pretendente: VALDEMAR LUIZ DE MORAES, profi ssão: mestre de obras, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Três Bicos - PR, data-nascimento: 07/09/1971, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Belarmino Luiz de Moraes e de 
Ernestina Fiuza de Moraes. A pretendente: DIANE MORAES IKUNO, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
31/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jermino 
Rodrigues de Oliveira e de Ivanir Luiz de Moraes de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON TAGUCHI KUDO, profi ssão: funcionário público estadu-
al, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
18/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto 
Kudo e de Mitsue Taguchi Kudo. A pretendente: KEILA ANDREA YURI OGURA, pro-
fi ssão: assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Suzano - SP, 
data-nascimento: 10/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mutsuya Ogura e de Alice Sayuri Ohira Ogura.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SCALEA, profi ssão: produtor de fauna em cena, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
10/06/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carmelo 
Scalea e de Elza Gessoni Scalea. A pretendente: ADRIANA GRAMMONT, profi ssão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 
25/05/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valfrido 
Grammont e de Elena Rodrigues Grammont.
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