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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de Março de 2019. Dia de Santa Felicidade, Santa Per-
pétua, São Saturnino, e Dia do Anjo Umabel, cuja virtude é a amizade. 
Dia Mundial da Oração. Hoje faz aniversaria a atriz Nívea Maria que 
faz 72  anos, o ator Bryan Cranston que nasceu em 1956 e a atriz Rachel 
Weisz que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau sente-se à vontade diante dos 
assuntos da mente, da espiritualidade e das tradições.  É sensível e 
gentil, mas também cauteloso. Tem muitas ideias e um forte sexto sen-
tido, versátil e talentoso. Aparenta vivacidade e confi ança, mas a sua 
natureza é séria. Deve aprender a se concentrar em seus verdadeiros 
objetivos, evite desperdiçar energias com pequenos acontecimentos. A 
sua inteligência e intuição o ajudam a se sair bem em qualquer carreira. 
Fica desconfortável, porém, diante das indecisões ou da agressividade 
dos outros, mas em geral é paciente com tais atitudes quando quem as 
manifesta é alguém por quem possui afeto. Como pai ou mãe é muito 
atuante e normalmente possui um alto grau de fertilidade e grande 
apetite sexual. 

Dicionário dos sonhos
POÇO - Vê-lo, perigo inesperado. Tirar água, união 
com pessoa rica. Com água limpa, felicidade. Com 
água suja, aborrecimento. Transbordando, sorte no 
jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Seco, 
evite o jogo. Cair nele, rompimento amoroso. Ver 
alguém vivo no poço, união amorosa. Sendo casado, 
nascimento em família. Números da sorte: 01, 11, 
13, 22, 47 e 62.

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

Esta quinta é o primeiro dia da lunação . Desde a madrugada a Lua faz um aspecto negativo com Júpiter que 

pode gerar exageros emocionais, mas como a Lua também faz um bom aspecto com Plutão será possível renovar 

as energias. Durante a tarde a Lua  faz conjunção com Mercúrio que pede cuidado com a comunicação e fi ca fora 

de curso por um pouco mais de uma hora das 16h09 às 17h29 até ingressar em Áries, o que vai nos deixar todos 

mais ativos e alertas.
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O Sol na casa doze traz preocupações, 
insônias e aborrecimentos. Aproveite 
os últimos dias para a refl exão e a 
meditação, fundamentais para as 
mudanças que virão. Bem cedo fazer 
o que tem que ser feito fi cará difícil, 
mas depois das cinco e meia da tarde 
vai sentir mais energia, ânimo e ins-
piração. 75/275 – Vermelho.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação começa daqui uns dias depois 
que o Sol ingressar em Áries. Por isso 
resolva qualquer assunto pendente 
e não deixe nada para depois. Ainda 
poderá encontrar saídas para os 
problemas. Precisa ousar mais para 
alcançar o que deseja. 47/547 – Cinza.

Desde o amanhecer facilidade para 
cumprir os deveres e maior senso 
de responsabilidade com os afazeres 
do dia. Mantenha a calma ou poderá 
afastar amigos e pessoas queridas 
por atitudes e palavras duras. Pe-
rigo de insônias e aborrecimentos.  
55/355 – Bege.

Evite brigas e rompimentos e tenha 
cautela com situações de risco. Pro-
cure ampliar seus conhecimentos. 
A ação, disposição e espírito de 
luta junto com a força do querer 
ganham uma proporção exagerada 
na rotina e a carência vem à tona 
fácil. 65/665 – Azul. 

É preciso manter a calma para su-
perar alguns problemas que ainda 
perturbam. Melhoria da situação 
material e fi nanceira com resultados 
evidentes na economia. A Lua em 
Aries faz com que os diálogos levem 
a um bom entendimento com as 
pessoas com quem convive. 84/584 
– Vermelho.

Precisa ter calma e boa vontade com 
as pessoas que pertencem ao seu 
ambiente. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
críticas e detalhistas demais. Analise 
os caminhos e siga a intuição antes 
de tomar uma decisão. 66/966 – 
Verde.

Uma decisão precisará ser tomada 
imediatamente sem ser adiada. Cuide 
melhor de si mesmo e exponha o que 
vai ao seu íntimo, abertamente, diga o 
quanto deseja alguém. O maior senso 
de cooperação torna todos mais pres-
tativos e dá tendência ampliada para 
a ternura. 89/489 – Cores escuras.

Bem cedo, porém, fazer algo dife-
rente está altamente favorecido. 
Nesta quinta até o início da tarde 
parece prevalecer um desencanto e 
estaremos mais sensíveis às energias 
dos ambientes e das pessoas. Pre-
cisa dar e receber carinho e afeto. 
78/378 – Verde. 

Seu maior romantismo pode fazer a 
vida sexual mais feliz, pois o torna 
bastante atraente. Seja bem sincero e 
direto em suas atitudes e mais aberto 
ao social e as relações íntimas e se-
xuais. Evite o radicalismo, o exagero 
e a intolerância nos relacionamentos 
sociais e familiares. 62/762 – Marrom. 

Corre perigo de acidentes e proble-
mas repentinos, devido a consoli-
dação das mudanças preparadas. 
Pode obter sucesso em coisas novas, 
modernas e avançadas que inicie. É o 
dia para acreditar em algo e realizar 
aquilo que está na sua mente há 
muito tempo. 44/244 – Azul. 

Depois que o Sol estiver transitando 
em Áries virá o momento de agir, 
mas até lá se prepare para aceitar 
os resultados que a esta altura já 
são evidentes. Tanto a tarde como 
a noite serão boas para relaxar, de 
acordo com a necessidade e de 
acordo com o lugar que estiver. 
26/226 – Amarelo.

A Lua faz conjunção com Mercúrio 
que pede cuidado com a comunica-
ção e fi ca fora de curso até às 17h29 
quando ingressa  em Áries, o que vai 
nos deixar todos mais ativos e alertas. 
Curta os momentos em casa ou nas 
atividades físicas, exercitando-se e 
agindo mais. 90/990 – Azul.

Simpatias que funcionam
 Para estimular desejos da mulher ou marido: 
Pegue uma pimenta vermelha e esfregue nas solas 
do sapato de sua mulher ou do seu marido. Faça 
simpatia com apenas uma pimenta e, logo depois, 
jogue-a em agua corrente. Pode ser também para o 
namorado ou a namorada.
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3/iri — out — put. 4/bien — iron — note. 6/ignara.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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:

O pretendente: GILMAR BELO, profi ssão: conferente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Belo e de Janice Maria Ribeiro Belo. A pretendente: 
ROSANGELA DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 29/11/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Milton Almeida e de Zenaide Jesus dos Santos.

O pretendente: EVERTON COSTA DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de prensa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 05/11/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira e de Josinete Costa de Jesus. A 
pretendente: BEATRIZ FERREIRA DE JESUS SCANFERLA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Emerson Tadeu Scanferla e de Dalice Ferreira de Jesus.

O pretendente: LUAN VIEIRA LIMA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/07/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Wedison Ventura da Silva e de Maria das Graças Vieira 
Lima Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ CAROLAINE VENTURA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
07/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson José Ventura e 
de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: FABIO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Amaro da Silva Neto e de Jane Meire Henrique Sena. A 
pretendente: TAMIRES LAURA SANTANA DA SILVA, profi ssão: auditora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Antonio da Silva e de Eva Santana da Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTO BROMBIM, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jair Brombim e de Sueli Conceição Brombim. A pretendente: 
NATALIA FREITAS MARTA, profi ssão: especialista de atendimento, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Maurilio Francisco Marta e de Turibia de Freitas Marta.

O pretendente: MACIEL MARTINS DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1971, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manuel Francisco da Silva e de Teresinha Martins. A pretendente: JOSEFA 
MARQUES CAVALCANTI, profi ssão: aj.geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Brejão, 
PE, data-nascimento: 19/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Bezerra Cavalcanti e de Rosa Marques da Silva.

O pretendente: PATRICK RIBEIRO DAMASCENO, profi ssão: aux. de corte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Teixeira Damasceno e de Cleonilde 
Ribeiro da Silva. A pretendente: GABRIELLE CAROLINA NAKAYA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
11/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Lopes dos 
Santos e de Ana Maria Nakaya.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVAREZ, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Carlos da Silva Alvarez e de 
Sonia Maria Dias de Oliveira. A pretendente: SUELLEN REGINA JOSE VALERIANO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosania Jose Valeriano.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Levy de Souza e de Rosângela 
Ferreira de Souza. A pretendente: ANDREZA SUENE RAMOS FERREIRA, profi ssão: 
médica, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Grande, RS, data-nascimento: 
20/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Gomes Ferreira 
e de Angela Maria Ramos Ferreira.

O pretendente: CLAYTON OLIVEIRA RIBEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge David Ribeiro e de Maria de Lurdes 
Oliveira Ribeiro. A pretendente: TAINA NERI FERNANDES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Christian Fernandes e de Ieda Neri de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: micro-empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Pereira da Silva e de Sonia 
Arlene Siqueira da Silva. A pretendente: CAMILA MOURA SANTANA FLORINDO, 
profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
21/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Divino Florindo Moreira 
e de Maria Regina Moura Santana Florindo.

O pretendente: WAGNER MARTINS ALVES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Alves de Barros e de Benedita Martins Alves. A pretendente: 
ERICA BARBOSA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Janilson Alves da Costa e de Eliomar Barbosa Sena.

O pretendente: JOSIAS FERREIRA, profi ssão: impressor de off  set, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Ferreira e de Vilma Eliese Ferreira. 
A pretendente: MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheira doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Olho D’Agua do Casado, AL, data-nascimento: 
02/03/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Oliveira dos Santos 
e de Elodia Maria dos Santos.

O pretendente: RONALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aux.escritorio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 26/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nero Pereira da Silva e de 
Lozinilda Macedo da Silva. A pretendente: SABRINA LAURA GALDINO SUDAN, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 
30/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elisio Sudan e de 
Maria Gomes Galdino.

O pretendente: KAIQUE GOMES JANUARIO, profi ssão: aux.macrocospía, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Januario e de Edna Gomes Filho. A 
pretendente: CAROLINE FERNANDES DIAS, profi ssão: macrocopista III, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto Campos Dias e de Marli Regina 
Cheff er Fernandes.

O pretendente: ALEX VAZQUEZ LOPEZ, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Angel Vazquez Lopez e de Maria Aparecida Vazquez. A 
pretendente: ANA PAULA LOPES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Almeida de Souza e de Vilma Fuzetto 
Lopes de Souza.

O pretendente: NELSON DA SILVA NASCIMENTO, profissão: carteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Freire do Nascimento e de 
Matutina Sabina da Silva. A pretendente: MARÍLIA NEVES DE SOUSA, profissão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquina Neves 
de Sousa.

O pretendente: RIVALDO BEZERRA BARBOSA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Felisberto Barbosa e de Cícera Maria 
Bezerra Barbosa. A pretendente: MÔNICA FAUSTINO DE LIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Faustino de Lira 
e de Norma da Silva de Lira.

O pretendente: ANDERSON CLAYTON DA SILVA, profi ssão: técnico de TV a cabo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Isaias da Silva e de Maria do Carmo. 
A pretendente: DANIELA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, profi ssão: maquiadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 06/11/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Humberto Alves dos Santos e de Maria de 
Lourdes Santiago Bispo.

O pretendente: MARCELO RODRIGO ROSA, profi ssão: supervisor administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Flavio Rosa Filho e de Iraci de Souza 
Rosa. A pretendente: DÉBORA ELIAS DE AMORIM, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 04/05/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cesar Elias de Amorim e de Josefa Auta de 
Amorim.

Os restos mortais de cente-
nas judeus assassinados duran-
te a Segunda Guerra Mundial 
por nazistas seguidores do 
ditador Adolf Hitler, foram des-
cobertos em uma vala coletiva 
em Brest, perto da fronteira 
polonesa. A informação foi 
revelada dia 28 de fevereiro 
pelo jornal alemão “Bild”, mas 
o túmulo foi encontrado por 
acaso no mês anterior. 

O local teria sido um gueto 
onde judeus viviam sob con-
trole dos nazistas. Ao todo, 730 
corpos já foram exumados. De 
acordo com a publicação, citan-
do o soldado Dmitry Kaminsky, 
responsável pela operação, não 

se sabe o número correto de 
vítimas, mas acredita-se que há 
pelo menos mil pessoas, sendo 
a maioria mulheres, crianças e 
idosos. 

Os soldados também en-
contraram sapatos de couro 
e verifi caram que alguns dos 
crânios possuíam buracos de 
bala. Eles acreditam que todos 
foram executados com um tiro 
na cabeça. Ainda segundo o 
jornal, as autoridades locais 
planejam fazer uma cerimônia 
ofi cial para enterrar os corpos. 
Belarus é uma ex-república so-
viética e chegou a ser ocupada 
pela Alemanha nazista durante 
a 2ª GM (ANSA).

Local foi ocupado pela Alemanha nazista

durante a 2ª Guerra Mundial.

Ossos de judeus 
mortos por nazistas são 

achados em Belarus
ANSA

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. 

Sentidos Aprimorados. Procure exercitar os seus músculos 

psíquicos. Trabalhe para melhorar suas visões, sua clareza mental 
e sua confi ança. Esta é a melhor maneira de aprender a aprimorar 
suas habilidades e aprender a usar a sua magia. Estes sentidos são 
o seu sistema de orientação e a melhor maneira de navegar nas mu-
danças e reviravoltas na jornada da vida. Fortaleça a sua confi ança 
e crença em si mesmo. À medida que você equilibra os sistemas em 
seu corpo e aprende a entrar em sintonia com a forma com que se 
sente em diferentes situações, começará a encontrar clareza quando 
precisar, liberará o stress, aprenderá a alcançar a paz e o relaxamento 
e isto o ajudará a ajustar seus outros sentidos. Quando você começa 
a expandir um dos sentidos, os outros se animam e começam a tra-
balhar de novas maneiras. Construa sua confi ança com a ajuda de 
seus sentidos e isso o ajudará a tornar seus sonhos uma realidade. 
Pensamento para o dia de hoje: Crie uma conexão entre sua mente, 
seu corpo e seu espírito. Concentre-se em criar um estado positivo 
de Ser e depois siga seus sonhos. E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

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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