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Síncope defi ne-se como 

“perda momentânea da 

consciência e da postura 

ereta, caracterizada por 

ser de aparecimento 

súbito, curta duração 

e recuperação 

espontânea” (Google).

O Judiciário brasileiro 
parece sofrer, vez por 
outra, em alguns de 

seus integrantes, surtos de 
síncope. De súbito, e do nada, 
surgem sintomas indiscutíveis 
de perda da consciência jurídi-
co-judiciária, pela prolação de 
decisões algo estranhas e não 
compendiadas nos registros da 
Colenda Corte. 

Os elementos probatórios 
presentes no bojo do processo; 
os depoimentos de envolvidos 
e de testemunhas – oculares 
e auriculares – ; os laudos 
periciais anexados aos autos; 
os elementos de suporte fático 
e jurídico; os fi rmes termos 
do inquérito policial apensa-
dos; as gritantes evidências 
caracterizadoras de fl agrante 
delito e outros tantos fatores e 
fatos da causa caminham num 
determinado sentido racional 
e lógico...

E, de repente, num delíquio 
– como diria Jânio Quadros – 
o decisum rompe com todo 
esse consistente e indubitável 
elenco de comprovação incri-
minatória e parte, quiçá, para 
um inusitado “fatiamento”, 
ou coisa do tipo, e fi ca por 
isso mesmo. Depois de algum 
tempo, a síncope passa, cai no 
esquecimento e “tudo volta a 
ser como dantes no quartel de 
Abrantes”.

Mas a síncope a que se refere 
este artigo não é essa, da área 
médica. É, sim, do mundo da 
gramática! Mais precisamente 
da fonética, e signifi ca “o de-
saparecimento de fonema no 
interior do vocábulo”. Ou seja, 
estamos falando de certos fe-
nômenos de alteração de uma 
palavra, pela supressão de um 
elemento. 

Os nossos jovens hoje, ao 
elogiar alguma coisa “sinis-
tra” (para eles, “legal”, “da 
hora”), dizem que é o “mor 
legal”! Pois bem, esse “mor” é 
o “maior” que sofreu síncope: 
a perda do “ai” no interior da 
palavra.

Antes de condenar nossa 
moçada, convém lembrar que 
esse termo está presente em 
nossa história. Martim Afonso 
de Souza recebeu em 1530 a 
designação de capitão-mor! 
Isso porque, em 1373, o rei 

D. Fernando I havia criado o 
cargo de Capitão-Mor do Mar.

Observe-se que nosso verbo 
pôr – antes de sofrer síncope 
– era poer. Tanto que esse 
“ezinho” perdido aparece em 
algumas formas da conjugação 
verbal: Eu ponho; tu pões; ele 
põe; nós pomos; vós pondes; 
eles põem... Mais ainda: na 
comunicação do dia a dia, nós 
aplicamos síncope na preposi-
ção para, e a convertemos na 
forma popular pra. Até porque 
seria horrível dizer “estou 
cansado para chuchu”; “ele 
trabalha para burro”...

A propósito, e para comple-
tar – ou complicar – , quando a 
tal  supressão  ocorre no início 
da palavra, temos uma afére-
se: “té” em lugar de até; “tá”, 
em vez de está... Já quando a 
ocorrência se dá no fi nal da 
palavra, o fenômeno se chama 
apócope: “cine”; “foto”; “pneu”, 
em substituição a cinema, fo-
tografi a e pneumático.

Voltando ao Judiciário nacio-
nal, sua estrutura hierárquica 
contempla quatro graus de 
jurisdição: Juizado de Primeira 
Instância; Tribunal Regional; 
Superior Tribunal de Justiça 
e Supremo Tribunal Federal. 
Dentro da tendência de en-
curtamento das palavras, não 
será difícil que venhamos a 
aplicar síncope – gramatical – 
no Judiciário, e o espremamos 
para SUMO Tribunal Federal, 
já que o sentido é o mesmo: o 
mais elevado, o excelso!

Afi nal, o supremo mandatá-
rio da igreja Católica, o Papa, 
é o SUMO PONTÍFICE...

J. B. Oliveira é Consultor de Empre-
sas, Professor Universitário, Advo-
gado e Jornalista. É Autor do livro 

“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro 
da Academia Cristã de Letras. -

www.jboliveira.com.br –
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 
páginas. Preço de capa: R$ 
40,00. Valor especial de 
promoção: R$ 30,00. Pedidos 
exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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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: LUIZ DE SOUZA LIMA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Catarina, CE, data-nascimento: 10/07/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Lima e de Joana Lourenço de Lima. A 
pretendente: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 02/08/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Onorino Rodrigues de Oliveira e de 
Jaci Maria de Souza Oliveira.

O pretendente: ALAN CAZARIN AZEVEDO, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Lopes de Azevedo Neto e de Rosângela Aparecida 
Paulo de Azevedo. A pretendente: LORAINE DE ALMEIDA CALMONA, profi ssão: 
aux. contabil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Denilton Morilla Calmona 
e de Léia Rodrigues de Almeida Calmona.

O pretendente: PAUL CHRISTIAN SILVA SILVEIRA, profi ssão: operado de frios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Eudes Vasconcelos Silveira e de 
Maria Aparecida da Silva. A pretendente: CAROLINE MATIAS DA SILVA FRANÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valmir de Oliveira França 
e de Flausina Matias da Silva França.

O pretendente: PAULO NOBREGA DE ARAUJO, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Maringa, PR, data-nascimento: 06/06/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Abdon Nobrega de Araujo e de Sebastiana Maria de Araujo. 
A pretendente: SOLANGE SOARES DA SILVA CALADO, profi ssão: hotelaria area 
hospitalar, estado civil: viúva, naturalidade: S.dos Dourados-Umuarama, PR, data-
nascimento: 15/09/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Antonio Silva Filho e de Ilza Soares da Silva.

O pretendente: ALCIMAR DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 22/02/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Adonias Santos Ribeiro e de Lucirlei Farias dos Santos 
Ribeiro. A pretendente: TAINA DE LIMA SENA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alcir Monteiro Sena e de Maria do Socorro Pereira de Lima.

O pretendente: LUCIANO MARTINS DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 26/04/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Martins da Silva e de Maria Luiza Ribeiro 
Costa. A pretendente: GISLENE SIMÃO SALES, profi ssão: passadeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Sales e de Diomar Simão.

O pretendente: IGOR NASCIMENTO BARBOSA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Pereira Barbosa e de Rita de Cassia 
Nascimento Barbosa. A pretendente: DEBORA ERMELINDA DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Jose 
da Silva e de Isaura Ermelinda da Silva.

O pretendente: VALDINEI DAVID DOS SANTOS, profi ssão: servidor público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio David dos Santos e de Maria de Lourdes 
dos Santos. A pretendente: MARCIANA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 09/01/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Gildo Rodrigues da Silva e de Maria das 
Dores da Silva.

O pretendente: CHIKA RAYMOND UKPABI, profi ssão: quimico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Onueke-Nigeria, data-nascimento: 15/11/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jeosph Ukpabi e de Beatrice Ukpabi. A pretendente: 
ALESSANDRA APARECIDA EUGENIO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/10/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Antonio de Oliveira e de Zilma Tavares 
Eugenio de Oliveira.

O pretendente: TIAGO GOMES SANTIAGO, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva Santiago e de Maria 
Bernardet Gomes Santiago. A pretendente: EMELI DO ROSÁRIO CHAVES, profi ssão: 
aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
21/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Chaves e de 
Iracema Maria do Rosário.

O pretendente: JEOVAN SENA PEREIRA, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 06/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Soares Pereira e de Nilda Ribeiro 
de Sena Pereira. A pretendente: JOCACIA FERREIRA PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 04/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joilson Guimarães Pereira e de 
Elizabete Salvador Ferreira Pereira.

O pretendente: LUCAS FIGUEREDO ALVES, profi ssão: op. de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 04/12/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves e de Maria Gorete de Figueredo Alves. A 
pretendente: ANDREZA ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: op. de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson dos Santos e de Alexsandra Rocha.

O pretendente: RAMIRO JESUS DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Jesus dos Santos e de Maria Cecilia 
dos Santos. A pretendente: CÁSSIA CASTRO MACÊDO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnold Lima Macêdo e de Iris Castro Macêdo.

O pretendente: PAULO CESAR CARDOSO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Cesar Cardoso e de Maria do Carmo dos Santos Cardoso. 
A pretendente: AMANDA FERREIRA PRUDENTE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1996, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Robson Pereira Prudente e de Eliane Ferreira 
Cruz.

O pretendente: EVERTON ROCHA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Soares de Oliveira e de Aldeci 
Aragão Rocha de Oliveira. A pretendente: BRUNA NASCIMENTO ARAUJO, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reinam Gomes Araujo e 
de Meires da Conceição Nascimento dos Santos.

O pretendente: CLEITON VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gerli Barbosa de Souza e de Maria da Gloria Baleeiro Vieira. 
A pretendente: FRANCIELY DE PAULA AMBROZIO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Evanilda Lima Ambrozio.

O pretendente: MARINALDO MARINHO LEITE, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 03/05/1957, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bezerra Leite e de Josefa Marinho 
Leite. A pretendente: IRAMAR MATHIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: bordadeira, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moizes Mathias e de Aparecida 
Maria Mathias.

O pretendente: JOABY PEREIRA DE LIMA, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Minador do Negrão, AL, data-nascimento: 20/04/1987, residente e 
domiciliado em Embu das Artes, SP, fi lho de Benigno Pereira de Lima e de Maria de 
Lourdes Marques de Lima. A pretendente: KAMILA REPULHO ALVES, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Flávio da Silva Alves e 
de Neusa Aparecida Repulho Alves.

O pretendente: ARON FERNANDES DE MORAES, profi ssão: assitente de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emilia Fernandes de Moraes. A 
pretendente: GABRIELLA ALVES DA SILVA, profi ssão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Mauricio da Silva e de Valentina 
Alves Ramos.

O pretendente: AURELIANO MOREIRA SALES JUNIOR, profi ssão: aj.marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aureliano Moreira Sales e de 
Raimunda de Cassia Viana Pereira. A pretendente: PÂMELA HANEY LANNA YURI 
LIMA QUEDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-
nascimento: 14/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Queda e de Maria Lucia Queda.

O pretendente: HÉLIO ROSA JÚNIOR, profi ssão: enfestador de roupas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hélio Rosa e de Belmira Carmen Rosa. 
A pretendente: LAIS DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Iris Mauricio Silva e de Maria Helena Batista de Oliveira 
Silva.

O pretendente: THIAGO DA SILVA FURTADO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1988, residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Manuel Furtado e de Lenilda 
Ivonete da Silva Furtado. A pretendente: MARJORIE LEMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Cito de Oliveira e de Margarete 
Coelho Lemos de Oliveira.

O pretendente: RONALDO CLEMENTINO DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Clementino da Silva e de Rubenita 
Santos da Silva. A pretendente: MARLENE SIEBERT, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cruz Machado, PR, data-nascimento: 09/01/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Siebert e de Erna Weiss Siebert.

O pretendente: JEFERSON SOUZA DA SILVA, profi ssão: aux.logistica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 19/03/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Almiro Chagas da Silva e de Bernadete Souza da Silva. A 
pretendente: ANTONIA AMANDA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: repositora de trocas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Colinas, MA, data-nascimento: 13/06/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Vieira da Silva.

O pretendente: LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de projetos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leomar de Oliveira e de Maria Auxiliadora 
de Souza. A pretendente: ALINE DE LANA ROCHA NEVES, profi ssão: gerente de 
restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Rocha Neves e de 
Eliane Aparecida de Lana.

O pretendente: ANTONIO BERTOLUCI JUNIOR, profi ssão: técnico em química, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bertoluci e de Cleide Serrano Bertoluci. A 
pretendente: ALESSANDRA HARUMI NASU, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/08/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nidia Tiyoko Nasu.

O pretendente: LEANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jailton Belo de Oliveira e de Marcia Marques 
da Silva. A pretendente: JAMILE CARVALHO HONORIO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Honorio da Paz e de Maria do Socorro 
Carvalho Silva Honorio.

O pretendente: JONATHAN MORGADO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Alves da Silva e de Luciana de 
Morgado. A pretendente: LARISSA PEREIRA NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Enos Silva Nascimento e de Josie Pereira 
Colombo.

O pretendente: THIAGO DE SOUSA, profi ssão: servente de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 21/07/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Sousa e Silva e de Joselita Garcêz dos Santos 
Protázio. A pretendente: AGNA MORAES DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitoria da Conquista, BA, data-nascimento: 12/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Souza e de Ediles 
Moraes de Souza.

O pretendente: ADRIEL MOREIRA REIS SANTANA, profi ssão: mecânico de 
refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Reis Santana 
e de Adriana Moreira Reis Santana. A pretendente: RENATA COELHO NORONHA 
DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivan 
Noronha de Souza e de Suzete da Luz Coelho Noronha de Souza.

O pretendente: ANDERSON MENEZES SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero dos Santos e de Ana Maria Menezes 
Silva Santos. A pretendente: LETHICIA FERREIRA ARAGÃO, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Oliveira 
Aragão e de Francisca Ferreira Aragão.

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 
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A cada ano, cerca de 180 
mil novos casos são 
registrados em todo o 

país, colocando a comunidade 
médica e os órgãos do setor 
em alerta.

A cirurgiã plástica da Rede 
de Hospitais São Camilo de São 
Paulo, dra. Andrea Oliveira, 
explica que fatores predis-
ponentes como tipos de pele 
(mais claras e mais sensíveis); 
exposição solar (país tropical e 
de alta incidência de solaridade 
anual); agravantes como falta 
de proteção solar diária e de 
exames de rotina para câncer 
de pele são as principais causas 
de uma incidência alta e de 
diagnósticos de lesões mais 
avançadas.

A médica, que é membro 
titular da SBCP e do Grupo 
Brasileiro de Melanoma, tam-
bém ressalta que a maioria dos 
casos de câncer de pele podem 
ser evitados com medidas sim-
ples de fotoproteção. “O uso de 
protetor solar é muito associado 
às atividades externas, princi-
palmente ao lazer em praias e 
piscinas. 

No entanto, a exposição 

Câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros
Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam o câncer de pele como o tipo de maior incidência 
entre os brasileiros, correspondendo a 33% dos diagnósticos de câncer

câncer da pele pode se asse-
melhar a pintas, eczemas ou 
outras lesões benignas. Desta 
forma, conhecer bem a pele e 
saber em quais regiões existem 
pintas faz toda a diferença na 
hora de detectar qualquer irre-
gularidade. Apenas um exame 
clínico feito por um médico 
especializado ou uma biópsia 
podem diagnosticar o câncer 
da pele, mas é importante estar 
atento aos seguintes sintomas:
 • Uma lesão na pele de apa-

rência elevada e brilhante, 
translúcida, avermelhada, 
castanha, rósea ou multico-
lorida, com crosta central e 
que sangra facilmente;

 • Uma pinta preta ou cas-
tanha que muda sua cor, 
textura, torna-se irregular 
nas bordas e cresce de 
tamanho;

 • Uma mancha ou ferida que 
não cicatriza e continua a 
crescer apresentando co-
ceira, crostas, erosões ou 
sangramento.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitalsaocamilosp.
org.br).

solar diária, durante as ativi-
dades rotineiras do dia a dia, 
como na locomoção a pé, no 
carro ou transporte coletivo, 
nas atividades de educação 
física e, especialmente, dos 
trabalhadores ao ar livre, é 
muito mais danosa à saúde 
da pele do que a exposição 
intencional.”, afirma a espe-
cialista.

Ainda sobre o uso do pro-
tetor, a profissional afirma 
que, mesmo com o Fator de 

Proteção Solar (FPS) adequa-
do, a exposição solar deve ser 
até as 10 horas da manhã e a 
partir das 16 horas, sempre; 
não se esquecendo da proteção 
adicional de chapéus e óculos 
com lentes adequadas. “Além 
disso, o protetor solar deve ser 
reaplicado a cada duas horas, 
ou após mergulhar no mar ou 
piscina. Aos atletas, existem 
protetores mais estáveis ao 
suor”, conta.

A especialista alerta que o 
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O pretendente: MAICON CAPISTRANO MATOS, nascido em Salvador - BA (Re-
gistrado Subdistrito de Santana em Salvador - BA), no dia 22/05/1989, estado civil 
solteiro, profi ssão recepcionista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de José Gilson dos Santos Matos e de Edina Maria Capistrano Rosa. 
A pretendente: THAIS YUMI MORENO, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no 
dia 28/12/1994, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva Moreno 
e de Dalia Tunoce Moreno.

O pretendente: GEOVANE DA SILVA DE SOUZA, nascido em Salvador - BA 
(Registrado Subdistrito de Brotas de Slavador - BA), no dia 21/03/1999, estado civil 
solteiro, profissão atleta, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Joaquim Santos de Souza e de Adriana Santos da Silva. A pretendente: 
GIOVANNA MONTANARI NADDEO, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, no 
dia 21/10/1998, estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre Naddeo e de Sandra Mon-
tanari Naddeo.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 7

33
3-

54
B4

-B
5A

B-
E5

24
.


