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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
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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 17 de Julho de 2019. 
Dia de São Aleixo, Santa Marcelina, Beato Inácio de Azevedo e 
Companheiros, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. Dia de 
Proteção às Florestas. 
Hoje aniversaria o ator Donald Sutherland, que nasceu em 1934 e chega 
aos 84 anos, o cantor e apresentador Ronnie Von completa 75 anos, o ex-
jogador e treinador de futebol, capitão da seleção de 71 , Carlos Alberto 
Torres nascido em 1944 e o ator Mike Vogel que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é idealista, entusiástico com uma 
natureza reservada e capacidade analítica, perfeccionista e independente. 
Gosta de tudo muito bem encadeado, ainda no campo afetivo, e não aprecia 
lidar com nada que não possa controlar razoavelmente. É normalmente 
elegante e um pouco orgulhoso, sem que isto chegue necessariamente a 
prejudicar sua boa relação com os outros. Muito embora guarde as opiniões 
para si, gosta de saber o que os outros pensam.Deve se especializar em 
alguma área para obter sucesso. É mais sensível do que aparenta, e no 
lado negativo tem difi culdade para expressar seus sentimentos.

Magia dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do que refl ete 
nele. Um homem vendo-se no espelho sendo solteiro é sinal 
que se casará logo. Se o espelho refl ete bem indica alegrias, 
caso contrário tristezas. Números de sorte:  41, 46, 61, 70 e 93.

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

Esta quarta é o décimo sexto dia da lunação. A Lua ingressa em Aquário as 06h20 da manhã. Vênus faz um aspec-
to negativo com Saturno que pode trazer difi culdades para os relacionamentos.  Saturno e Vênus conseguem dar 
entendimento e comprometimento, mas como este é um aspecto negativo, teremos que ter muita maturidade para 
colocar em prática novas formas de se relacionar e algumas pessoas podem fi car frustradas.  A cobrança realmente 
será grande, mas quem conseguir superar as difi culdades poderá ter um relacionamento mais estável, seguro e 
duradouro no fi nal do dia. 
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Precisa tomar atitudes rápidas e 
decisivas sem fazer muito alarde 
ou chamar a atenção e será bem-
sucedido neste seu dia favorável da 
semana. A fase é positiva para fi car 
em casa e juntos aos seus familiares. 
É tempo de fazer algo novo e avançar 
em seus planos. 58/458 – Amarelo.

A Lua transita em Aquário desde às 
06h20. Por isso aproveite a vontade 
de mudar, para fazer mudanças na 
casa ou no trabalho. A casa da família 
está aumentando a dedicação ao lar, 
aos pais, fi lhos e irmãos. A harmonia 
e o clima descontraído favorecem 
o bem-estar para inovar no amor. 
73/273 – Azul.

Os assuntos sociais e amorosos 
trazem mudanças decisivas, mas 
precisa ter cuidado com a saúde. O 
dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor.  Aprenda a dividir 
o seu tempo com as várias tarefas 
que surgirem nesta terça-feira. 
62/762– Branco.

O Sol transitando para a sua casa dois, a 
casa da fortuna, dia 22, virão benefícios 
materiais com resultado digno de um 
vitorioso. Terá a ampliação da crença 
no melhor da vida, e na busca pelo 
amparo diante da difi culdade. Milagres 
acontecem quando estamos dispostas 
a dar tudo e também a renunciar. 
73/573 – Verde.

Saturno e Vênus conseguem dar 
entendimento e comprometimento, 
mas como este é um aspecto nega-
tivo, terá que ter muita maturidade 
para colocar em prática novas formas 
de se relacionar. O otimismo e o 
romantismo são ampliados no cor-
rer deste dia que guarda aspectos. 
02/902 – Amarelo.

Qualquer atividade que dependa de 
criatividade e aquelas que lidem com 
invenções, também estará muito 
benefi ciada. Até o seu aniversário 
evitar realizar mudanças que não 
tenham sido pensadas antes. Até lá 
não faça nada que possa comprome-
ter sua situação atual, siga a rotina. 
82/682 – Cinza.

O otimismo e o romantismo são 
ampliados neste dia que guarda 
aspectos benéfi cos no campo das 
emoções. É hora de melhorar a sua 
vida material e a situação das pessoas 
queridas. Abre-se um novo caminho 
para expansão e muito sucesso na-
quilo que iniciar no mês que vem. 
03/703 – Verde.

A cobrança realmente será grande, 
mas quem conseguir superar as 
difi culdades poderá ter um rela-
cionamento mais estável, seguro 
e duradouro no fi nal do dia. O dia 
guarda, mesmo assim,  aspectos 
benéfi cos no campo das emoções 
e dos sentimentos. 54/554 – Azul.

Precisa se integrar melhorar as si-
tuações e aos ambientes novos que 
vier a conhecer até o próximo mês de 
agosto. Favorável para as atividades 
relacionadas à comunidade, assina-
tura de contratos, as pescarias e a 
fi lantropia. Maior satisfação no rela-
cionamento íntimo.  73/673 – Verde.

Com a Lua no seu signo desde às 
06h20 da manhã terá ajuda, clareza e 
melhor discernimento nas atividades 
novas e pioneiras. Uma ligação antiga 
poderá ser alterada e até rompida 
e uma nova união ocorrerá. Pode 
ganhar um dinheiro a mais, repen-
tinamente. 92/492 – Branco.

O relacionamento com as pessoas 
queridas deve ser mais tranquilo, 
tenha calma ao lidar com alguém 
que pode pensar diferente. Há uma 
necessidade de recolhimento e in-
teriorização. Controle-se para não 
brigar com ninguém no trabalho, pois 
será prejudicado. 85/785 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para pedir o que quiser  

Um prato branco (sobremesa), 11 folhas de louro, sete moedas 
de pequeno valor, duas colheres (sopa) de açúcar cristal, gotas 
de lavanda, um punhado de alfazema em grãos. Lave as moedas 
em água corrente e perfume-as com a lavanda. Coloque-as à 
volta do prato, com a face que tem o valor virada para cima. 
Cubra-as com o açúcar cristal. Arrume as folhas de louro no 
prato como se fossem raios de sol. Espalhe a alfazema sobre o 
açúcar. Quando estiver tudo pronto, levante o prato acima da 
cabeça, de frente para a janela e diga ao sol: “Peço ao Universo 
que traga para minha vida (fazer o pedido), de acordo com 
meu merecimento”.

A Lua em Aquário aumenta a sen-
sibilidade emocional e ajuda a ter 
maior clareza. Cuidado, não mude 
nada na sua vida de última hora, 
sem analisar bem os efeitos desta 
mudança para o futuro. Tudo deve 
ser antes bem pensado, para ter 
continuidade. 83/183 – azul.
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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: WILSON DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão psicologo, 
nascido em Bandeirantes, PR, no dia (02/04/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido de Oliveira e de Lourdes Carlos Sobrinho. A 
pretendente: TELMA MACEDO MARINHO, estado civil divorciada, profi ssão tecnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Valmerio Marinho e de Isabel Rosa de 
Macedo.

O pretendente: RENATO CÉSAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enfestador, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (24/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro da Silva. A pretendente: THAINAN CRISTINA 
PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (28/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eleno Barboza dos Santos e de Magnolia Pereira Pimentel.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Itabuna, BA, no dia (29/05/1959), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Moura da Silva e de Valdete 
Crispim da Silva. A pretendente: MARA LUCIA BATISTA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Sarandi, PR, no dia (01/11/1967), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olivio Antonio Batista 
e de Layr Menegatti Batista.

O pretendente: MIGUEL JOSE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Vila Velha, ES, no dia (11/05/1958), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Glicerio Jose dos Santos e de Adelaide Ferreira dos Santos. A 
pretendente: ROSELI PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Oliveira Santos e de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: NILTON EMILIANO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Sertãozinho, SP, no dia (20/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claricio Emiliano Ferreira e de Maria Gerusa de Lima Ferreira. 
A pretendente: MARIA BETÂNIA DE LIMA VASCONCELOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Pesqueira, PE, no dia (05/06/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Vasconcelos e de Lindinalva 
Furtunato de Lima Vasconcelos.

O pretendente: THIAGO MANCHADO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em telecomunicação, nascido em Osasco, SP, no dia (08/05/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Manchado Martins e de 
Tania Marcia Ianguas Martins. A pretendente: MICHELE DA SILVA BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Pereira Bezerra e 
de Marineide Neri da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FERREIRA DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Osasco, SP, no dia (03/12/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Anjos e de Marilena Ferreira. A pretendente: 
NATÁLIA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira escolar, 
nascida em Teófi lo Otoni, MG, no dia (31/12/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Costa dos Santos e de Helena Gomes 
do Nascimento.

O pretendente: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Ibitiara, BA, no dia (15/08/1936), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Avelino Pereira dos Santos e de Honorina Rosa de 
Jesus. A pretendente: DALVANI SOUZA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Piatã, BA, no dia (14/09/1960), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira dos Santos e de Idalia Souza 
Pereira.

O pretendente: PETHERSON HENRIQUE SILVA SANTANA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de solda em projeção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1996), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudiomiro Pinheiro de 
Santana e de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: STEFANIE SOUZA ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/06/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlito Almeida Araujo 
e de Sonia Silva de Souza.

O pretendente: JANIO CARLOS SOUZA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Alcobaça, BA, no dia (03/08/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Pereira Araujo e de Elza Rosa de Souza 
Araujo. A pretendente: GILVANETE DO SACRAMENTO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Riachão do Jacuipe, BA, no dia (08/03/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arthur Anjo Vieira e de 
Crispiniana do Sacramento Vieira.

O pretendente: ADILSON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
reparador de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1973), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçalves da Silva 
e de Maria das Dores Silva. A pretendente: ADRIANA NOGUEIRA MACHADO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Faxinal, PR, no dia (29/01/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romildo Candido Machado e de 
Aparecida Nogueira Machado.

O pretendente: MAGAIVER CORREA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em telecomunicação, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/02/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heitor Santos de Oliveira e de 
Marli Correa de Oliveira. A pretendente: NATÁLIA DO CARMO FREITAS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Miguel Calmon, BA, no dia (13/01/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eurico de Oliveira Freitas e de Neusa 
Pereira do Carmo Freitas.

O pretendente: AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelio Borges dos Santos e de Neuza 
Maria Borges dos Santos. A pretendente: DEBORA LISLEI DOS SANTOS LINS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aparecido Lins e de Gilmara 
Bispo dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DO CARMO, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Camilo do Carmo e de Nanéia 
Marcondes do Carmo. A pretendente: ELZIANE BEZERRA DE ABREU, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em Poção de Pedras, MA, no dia (03/02/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Gomes de Abreu 
e de Maria Bezerra de Abreu.

O pretendente: CARLOS FELIX DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antenor Felix de Araújo e de Matilde Felix de Araújo. A pretendente: 
ANDRÉIA ANGELUS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Rodrigues de Souza e de Rosmery Angelus de Souza.

O pretendente: RODOLFO NASCIMENTO RODRIGUES DE MATOS, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Rodrigues de 
Matos e de Nadia Lino Nascimento. A pretendente: ÉRIKA DA SILVA ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Maceió, AL, no dia (02/08/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gracineide da Silva Alves.

O pretendente: MAURÍCIO DE SENA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
entregador, nascido em Santo Estevão, BA, no dia (03/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge do Nascimento Santos e de Magali de Sena 
Santos. A pretendente: LETICIA DOS PRAZERES BATISTA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Batista de Paula 
e de Maria dos Prazeres dos Santos Frederico.

O pretendente: CAIO VINICIUS RODRIGUES XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro Xavier e de Luzia Rodrigues. A 
pretendente: LORENA OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Oliveira de Sousa e de 
Maria Elania Ferreira de Sousa.

O pretendente: MARCOS DA CRUZ SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdivino da Silva Souza e de Eva Ferreira da Cruz Souza. A pretendente: 
ANDREA DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Genival Bernardo da Silva e de Maria de Fatima de Sousa Silva.

A pretendente: ÉRICA FERNANDES DOMINGUES, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alberto Fernandes Domingues e de Ionice Alves. A pretendente: FLÁVIA 
CAMPOS CRUZ DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em 
Jundiaí, SP, no dia (06/01/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Carlos da Costa e de Cleonice de Campos Cruz Costa.

O pretendente: FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão assitente social, nascido em Estado de Mato Grosso, no dia (23/08/1964), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalina Santana 
do Nascimento. A pretendente: GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Malacacheta, MG, no dia (24/11/1956), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Ferreira de Oliveira e de 
Elvira Moreira de Abreu.

O pretendente: FERNANDO DE BARROS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando dos Santos Ferreira e de 
Regina Barboza de Barros. A pretendente: LAUDEMIRA ROCHA LEÃO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Riacho de Santana, BA, no 
dia (24/05/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime 
Leão Bomfi m e de Maria de Lourdes Ferreira Rocha.

O pretendente: ALEX VIDAL FELIPE, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/02/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Noe Felipe e de Francisca Ercilia Vidal da Silva Felipe. A pretendente: JAINE 
FAUSTINO DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amelicio Faustino da Rocha e de Ilidia Faustino Rocha.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdino Gomes Pereira e de Adelaide de Souza 
Pereira. A pretendente: MILENA MIEZA AMARAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Santos, SP, no dia (14/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Elisangela Amaral.

A pretendente: MAIRA RITA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Vitor dos Santos e de Lucimara Pereira da 
Rocha. A pretendente: CAMILA DI BORTOLO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Anesio Di Bortolo e de Sandra Pontes Di Bortolo.

O pretendente: JOSÉ NOGUEIRA DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão frizador, 
nascido em Florestopolis, PR, no dia (20/08/1953), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lucas Nogueira da Costa e de Otavia Maria do Carmo. A 
pretendente: CREUZA LOPES DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Candido Sales, BA, no dia (15/09/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Simião Lopes da Costa e de Clemencia Maria de Jesus.

O pretendente: LAUDELINO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alderico dos Santos Santos Ferreira 
e de Izilmar de Andrade Ferreira. A pretendente: VANDA LÚCIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão domestica, nascida em São José do Egito, PE, no dia (02/10/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diva Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ GENTIL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão bilheteiro, 
nascido em Várzea, PB, no dia (28/12/1962), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Juvêncio de Almeida e de Petronila de Souza. A pretendente: 
MARIA EURIDES PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão artesã, 
nascida em Campinas, SP, no dia (08/07/1957), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Pereira de Souza e de Etelvina Pereira de Souza.

O pretendente: PAULO SERGIO DE TRINDADE MONTALVÃO, estado civil divorciado, 
profi ssão corretor de seguros, nascido em Guanambi, BA, no dia (20/10/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Custodio da Silva Montalvão e de 
Neuza da Trindade Montalvão. A pretendente: RUTH DE OLIVEIRA BRITO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia 
(11/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldino 
Pereira de Brito e de Petronila de Oliveira Brito.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio dos Santos e de Alenis Santos Matos. A 
pretendente: NÁTALIA DA MOTTA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilmar Pereira de Farias e de Selma Maria da Motta Farias.

O pretendente: DOUGLAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão costureiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues dos Santos e 
de Olindina Maria da Silva. A pretendente: GRAZIELE DA SILVA SOUSA FEITOSA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Penedo, AL, no dia (06/04/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sousa Feitoza e 
de Maria Petrucia da Silva.

O pretendente: JHONATHAN ALEXSANDER DO SOCORRO CARVALHO DOS 
SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de CAD, nascido em São Paulo, 
SP, no dia (20/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Josue Carvalho dos Santos e de Mayara Alexandra do Socorro Carvalho dos Santos. A 
pretendente: BIANKA PELISSARO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulo Pelissaro e de Adriana Cristina de Oliveira Pelissaro.

O pretendente: LEONCIO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Agua Azul, PR, no dia (23/05/1952), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Terezinha Costa de Jesus. A pretendente: LUCIA SILVA DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Gloria 
de Dourados, MS, no dia (17/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Frenandes dos Santos Filho e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: WENDER FRANCISCO NOLÊTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar Francisco Nolêto e de Neurivanha da 
Silva Nolêto. A pretendente: CLAUDIANE DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Dolcinópolis, SP, no dia (19/10/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias do Nascimento e de 
Clara da Silva do Nascimento.
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