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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 12 de Junho de 2019. 
Dia do Imaculado Coração de Maria, Dia de São Onofre, São Olímpio, Santa 

Iolanda, São Gaspar de Búfalo, e Dia do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a sere-
nidade. Dia do Correio Aéreo Nacional, Dia do Enxadrista e Dia dos 

Namorados. Hoje aniversaria o pianista e compositor Chick Corea, que nasceu 
em 1941, José Adilson Rodrigues dos Santos o Maguila que nasceu em 1958, o 
jogador de futebol Flávio Conceição que faz 45 anos, a modelo Adriana Lima 
que chega aos 38  anos e o jogador Philippe Coutinho que nasceu em 1992. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito psíquico 

e desde cedo utiliza suas percepções nessa área para melhorar sua 
vida cotidiana. Em geral possui o dom de acalmar as pessoas nervosas 
e difi cilmente tende ao uso de drogas, álcool e cigarro. Caso venha 
a envolver-se com uma dessas substâncias, terá certa facilidade em 
abandoná-las. Dá-se bem com o sexo oposto, sobretudo em virtude da 
magia de seu temperamento.

Magia dos sonhos
HOSPITAL – Vê-lo, restabelecimento da saúde. Ser 

um paciente, tenha esperança de bons negócios. Sair dele, 
irá superar difi culdades. Visitar doentes, aborrecimentos 
fi nanceiros. Vê-lo cheio de doentes, notícias desagradáveis 
lhe serão dadas. Números de sorte:  15, 24, 41, 49 e 83.

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

Esta quarta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua faz aspectos tensos com Marte e Saturno que podem atrapalhar os 

nossos planos, pois será necessário buscar apoio para realizar o que desejamos. Com fé, disposição e objetividade será possível 

fi rmar acordos. A Lua faz aspectos positivos com Júpiter e o Sol que trazem clareza e confi ança, mas temos que fi car atentos 

aos problemas que podem surgir. A Lua em tensão com Plutão nos desafi a a superar os confl itos. A Lua vai fi car fora de curso 

a partir das 12h16 no Brasil e 16h16 em Portugal até ingressar em Escorpião na madrugada de quinta.  
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Faça tudo com a máxima competên-
cia. Use suas emoções a noite para 
criar e planejar suas metas para esta 
semana. 71/571 – Verde.

O dia pode acarretar prejuízos e 
arrependimentos pela precipitação. 
É preciso manejar habilmente seus 
negócios e fazer tudo de forma 
objetiva e bem pensada. O Sol na 
casa dois dá chance de aumentar os 
ganhos se tiver se preparado para 
isso. 58/958 – Azul. 

Perto do meio dia o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. É preciso aproveitar 
bem as chances para por sua vida 
em ordem, depois do aniversário. 
Faça tudo com a máxima compe-
tência e alto nível de qualidade. 
64/264 – Amarelo.

Prepare tudo para realizar depois 
que o Sol estiver em seu signo, 
medite e curta mais o ambiente. No 
meio da tarde, será o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. Logo terá motivações 
renovadoras em sua vida, depois do 
aniversário. 42/342 – Cinza.

Neste meio de mês podem surgir 
confl itos emocionais, mas hoje ainda 
muita coisa se resolverá com uma 
mudança de atitude. O excesso de 
confi ança pode ser perigoso. Acredi-
te nos seus sonhos e eles se realizarão 
antes que imagina. Sabendo agir terá 
o passaporte do sucesso em suas 
mãos. 53/453 – Bege.

Seja mais aberto à conversa e a 
opiniões dos demais, aumentando 
sua espiritualidade através dos 
sentimentos positivos. É hora de 
começar a sonhar com algo novo e 
renovador que logo irá acontecer 
em sua vida, depois que o Sol passar 
para Câncer, aguarde até o dia 22. 
76/476 – Amarelo.

É preciso controlar o emocional que 
leva a agressividade nos relaciona-
mentos em geral no fi nal do dia. O 
seu modo de pensar possessivo pre-
cisa mudar para poder fazer alguém 
sentir-se seguro e ser realmente 
feliz. Não queira ser o único alvo 
das atenções em seu ambiente. 
54/554 – Verde.

Comece o dia determinada a resol-
ver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. A falta de 
mudança em seu modo de pensar 
leva a dispersão e traz difi culdade 
de agir nesta terça. Mais no fi nal 
da tarde emocional controlado au-
menta a tendência ao bom senso e 
segurança. 88/388 – Azul.

A primeira parte do dia promete 
ser bem inspirada e de astral alto. 
Atividade em que coopere com os 
demais poderá ter grande sucesso 
neste período em tudo que iniciar. 
Use bem sua capacidade de trabalho, 
dedicando-se ao que é importante. 
82/882 – Marrom.

Veja o que poderá oferecer em troca 
do que pretende, nada vem de novo 
se não abrir mão do antigo, dando 
espaço para a renovação. Analise a 
situação antes de agir, ouça opiniões 
e só depois comece a tomar atitudes 
que o façam obter o sucesso que tanto 
persegue. 72/572 – Azul.

Durante a manhã pode haver atrasos 
e impedimentos. Evite a impulsivi-
dade que tende a provocar prejuízos 
e não disperse seus esforços. Pode 
ser um bom momento para avaliar 
a relação e se entender logo mais a 
noite com quem ama. 77/277 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para ter de volta o ex.

Acorde bem cedo, pegue 1 copo de vidro que nunca tenha 
sido usado, encoste na sua boca e diga 3 vezes o nome do seu 
ex. Vire o copo de boca para baixo num lu gar onde ninguém 
veja e deixe lá por 5 dias. Lave o copo no sexto dia e guarde 
onde ninguém mais o use. Quando a pessoa amada vier falar 
com você, sirva uma bebida qualquer para ela nesse copo. Não 
deixe de rezar 1 Pai-Nosso para Santo Antônio todas as noites 
até conseguir o que deseja. O copo deve ser jogado no lixo.

Evite a insatisfação que tende a 
afastá-lo das pessoas queridas. Não 
queira ser o único alvo das atenções 
em seu ambiente nesta terça-feira 
de manhã. A Lua em Câncer à tarde 
o torna mais conservador e há uma 
predisposição à indolência. 75/775 
– Verde.
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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 CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: HENRIQUE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão motociclista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Mendes de Oliveira e de Rosineide Santos 
Souza. A pretendente: VANESSA DA SILVA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão 
eletricista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Eloy Bezerra e de Cleide da Silva Bezerra.

O pretendente: DIEGO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourdes Pereira da Silva Aleixo. A pretendente: ARIADNE 
ALVES BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em 
Guajara Mirim, RO, no dia (09/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Auzeni Alves Bezerra.

O pretendente: TIAGO DA FONSECA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão conferente 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison Nascimento de Santana e de Eliane da Fonseca 
Santana. A pretendente: SABRINA SOUZA DO CARMO BERTOLDO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (24/07/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre do Carmo Bertoldo e de Maria Railda de Souza.

O pretendente: RUBENS DA SILVA URIAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens da Silva Urias e de Aparecida Nunes Pereira. A pretendente: 
ANA LARISSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adriana da Silva.

O pretendente: EDIVALDO RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (05/03/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armenio Ribeiro de Araujo e de Adelvira Rosa de Araujo. 
A pretendente: APARECIDA DA SILVA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Perdões, MG, no dia (24/10/1967), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Maria Garcia e de Delba Julia da Silva Garcia.

O pretendente: THIAGO DA SILVA NUNES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de controle, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Ferreira e de Zuleide da Silva Nunes Ferreira. 
A pretendente: SAMANTHA OLIVEIRA MACEDO, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adriano Dantas Macedo e de Angela Maria de Oliveira Macedo.

O pretendente: BENEVALDO PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
vendas, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (09/10/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Pereira Gonçalves e de Onília Antônia da Silva. 
A pretendente: CINEUZA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Sitio do Mato, BA, no dia (12/01/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Ferreira de Souza e de Maria Vitor de Souza.

O pretendente: JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Chapada do Norte, MG, no dia (15/11/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Ferreira da Mota e de Levinda Leite Marques. A 
pretendente: MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adão Ferreira de Souza e de Ana Antunes da Silva Sousa.

O pretendente: LUÍS CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Vitorino dos Santos Neto e de Rosalia Cardoso dos Santos. 
A pretendente: SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
oveloquista, nascida em Palmares, PE, no dia (28/02/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Felipe dos Santos e de Maria José da Silva.

O pretendente: APARECIDO SIDNEY MATIAS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcidio Matias da Costa e de Maria Zelia Matias da Costa. 
A pretendente: VANESSA RIBEIRO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Paranavai, PR, no dia (17/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Alves da Cruz e de Veronilda dos Anjos Ribeiro.

O pretendente: WELLINGTON LIMA GUILHERMETT, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Guilhermett e de Ana Valeria Lima da Silva. 
A pretendente: BRUNA MOREIRA MODELLI, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Modelli e de Marcia Rocha Moreira Modelli.

O pretendente: GABRIEL ALVES NABAT, estado civil solteiro, profi ssão eletrecista, nascido 
em São Luis, MA, no dia (07/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Sena Nabat e de Maria José Alves. A pretendente: FLAVIA FARIAS LIMA DANTAS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo de Lima Dantas e de Helena Farias.

O pretendente: DERALDO DE ALMEIDA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de refrigerador, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Correia Neto e de Maria Augusta 
Carlos de Almeida Correia. A pretendente: MARIA VANCÍ FERNANDES SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cristino Castro, PI, no dia (01/08/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim dos Santos Santana e de 
Almerinda Fernandes Santana.

O pretendente: BRUNO HENRIQUES CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira Cerqueira e de Aparecida de Fatima 
Henriques Cerqueira. A pretendente: MILLENA ASSIS CARDOSO DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vlamir Cardoso de Jesus e de 
Rosangela Assis Cardoso de Jesus.
O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/04/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josivan Luiz de Farias e de Norma Luiza dos Santos de 
Farias. A pretendente: BRUNA CRISTINA MIGUEL ZANNI, estado civil solteira, profi ssão 
secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Viana Zanni e de Maria Jose Miguel Zanni.
O pretendente: JOSUÉ ANANIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cortes, PE, no dia (30/06/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ananias do Nascimemto e de Amara Gomes da Silva. 
A pretendente: WALKIRIA EUCLIDES DE MELO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Euclides de Melo e de Maria da Conceição de Arruda Melo.
O pretendente: LUIS ANTONIO AUGUSTO, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
juridico, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Augusto e de Urias Clara da Conceição Augusto. A 
pretendente: GISELE PEREIRA MORALES, estado civil divorciada, profi ssão analista de 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Morales e de Nair Ruas Pereira.
O pretendente: ALCIDES DE MELO LEITE, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro, 
nascido em Vitoria de Santo Antão, PE, no dia (02/08/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Jose Leite e de Berenice de Melo Leite. A 
pretendente: DENISE CARDOSO FRANCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alcino Franco e de Silvana Cardoso da Silva.
O pretendente: JEFFERSON NUNES DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sidnei Nunes da Rocha e de Cristina da Rocha dos Anjos. A pretendente: 
LUANA GOMES DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (14/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose do Espirito Santo e de Marlene Maria Gomes.
O pretendente: FELIPE DILALO, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (20/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Nivaldo Dilalo e de Sandra da Silva Dilalo. A pretendente: STEPHANIE RODRIGUES 
MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jeferson Rodrigo Monteiro e de Sheila Rodrigues Almeida.
O pretendente: FRANCISCO DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Sabino dos Santos e de Rute Dias Campos. A pretendente: 
ALESSANDRA QUIRINO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (18/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elenice Quirino de Sena.
O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Tabuleiro do Norte, CE, no dia (17/01/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Erivaneide Vidal de Oliveira. A pretendente: 
RAFAELA DE PAIVA MELO, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcelo Hardt da Silva Melo e de Sheila das Graças Paiva Melo.
O pretendente: RODRIGO SOUZA DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Barbosa de Medeiros e de Marinalva Souza Ribeiro. A 
pretendente: NEDIONE GOMES QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (25/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gomes e de Maria Gomes de Queiroz.
O pretendente: RYAN DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão musico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Milton Ribeiro dos Santos e de Alice Iara de Souza Santos. A pretendente: LUANA 
FERREIRA ANGELI, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (27/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Angeli e de Ivanilde Ferreira Angeli.
O pretendente: IVANILDO ZEFERINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Solidão, PE, no dia (17/07/1958), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimunda Zeferina de Souza. A pretendente: LUCIENE 
LINO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapetim, PE, no dia 
(01/01/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Lino 
Ferreira e de Marizete Alves Ferreira.
O pretendente: MARCELO SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Coutinho Pereira e de Lusinete de Jesus Santos. 
A pretendente: BEATRIZ CORREIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
PCI, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Barbosa de Souza e de Eloina Correia de Souza.
O pretendente: RILDO MISAQUE CHAVES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Chaves e de Emiliana Soares de Melo Chaves. A pretendente: 
TAMIRES MARTINS ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Oreni Martins da Rocha e de Eldina de Jesus Santana Rocha.
O pretendente: CLAUDIONOR OLIVEIRA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Prado, BA, no dia (24/07/1952), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Henrique Oliveira Lima e de Erminia Fernandes Oliveira. A pretendente: ELIANA 
CAVALCANTI LAURENTINO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1966), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Hermogenes Candido Laurentino e de Maria Cavalcanti Laurentino.

O pretendente: RICHARD SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Walter Oliveira da Silva e de Sueli Pereira Santos. A pretendente: 
BÁRBARA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão arrematadeira, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (21/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu Caetano de Lima e de Benedita Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCEL DA SILVA FEIJÓ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
call center, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ariovaldo Feijó e de Ivene Manso da Silva Feijó. A 
pretendente: DANIELA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora tecnica 
especialista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Silva e de Marinete Luiz da Silva.

O pretendente: ERIC CARLOS VALERIANO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira Valeriano e de Iracy Candido Valeriano. 
A pretendente: GIRLAINE SILVA VERAS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos Veras e de Maria Aparecida Silva.

O pretendente: FILIPE DA SILVA VIANA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pereira Viana e de Maria Sueli da Silva Viana. A 
pretendente: TACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira do Nascimento e de Lucineide 
Barbosa Silva do Nascimento.

O pretendente: JOÃO DIOGO, estado civil solteiro, profi ssão auxliar de limpeza, 
nascido em Maquela do Zombo- Angola, no dia (10/10/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Diogo e de Ana Bela. A pretendente: ISNEIA 
MUNIZ RAIMUNDO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/09/1976), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Raimundo e de Ivanete Muniz dos Santos.

O pretendente: ANDERSON BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Eduardo da Silva e de Geraldina Barbosa da Silva. 
A pretendente: GRAZIELA ELAINE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luzia Leocadia de Souza Raul.

O pretendente: DOUGLAS RAMALHO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Santos e de Nilza Aparecida Ramalho. 
A pretendente: GRAZIELA LIMA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo de Jesus Andrade e de Diana Lima de Carvalho.

O pretendente: JEFERSON TOSHIRO SAIDO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Saido e de Adriana Santos Salles Saido. A 
pretendente: LARISSA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto Pereira da Silva e de Margarete Pereira Barros.

O pretendente: NILO VIEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1963), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Abilio Rodrigues Filho e de Cecilia Vieira Rodrigues. A pretendente: 
MARIA VERALUCIA CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Catarina, CE, no dia (06/02/1960), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Cardoso da Silva e de Helena Duarte de Oliveira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pedro Macedo da Silva e de Antonia Vilma 
dos Santos. A pretendente: NATHALIA ROZATTO REIS, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Antonio dos Reis e de Luciana de Oliveira 
Rozatto Reis.

O pretendente: TIAGO DANILO DE SÁ ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (31/08/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Sampaio de Araújo e de Maria 
Bernadete de Sá Araújo. A pretendente: ANIELLY CLEIDE ALVES DOS SANTOS 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Carvalho de Souza e de Albanice Alves dos Santos.

O pretendente: MATHEUS NASCIMENTO TANAN, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luis de Oliveira Tanan e de 
Damaris do Nascimento Tanan. A pretendente: FRANSUELLY BATISTA PESSÔA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caraguatatuba, SP, no dia 
(30/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Rogério 
Lopes da Silva e de Josimara Batista Pessôa da Silva.

O pretendente: MESAQUE ISRAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor 
residencial, nascido em Palmares, PE, no dia (09/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Amaro da Silva e de Maria José Silva. A 
pretendente: KESIA PEREIRA CARDOSO NUNES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rui Cardoso Nunes e de Antonia Pereira.
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