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RESPIRAÇÃO PROFUNDA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nosso mundo está em necessidade radical 
de equilíbrio e harmonia e, como tal, todos os 
aspectos da nossa vida estão mudando e se 
transformando. Estamos purifi cando, limpando 
e reavaliando quem somos, o que queremos e 
por que estamos aqui. A vida está nos chamando 
para nos envolvermos com a nossa alma, a fi m 
de experimentarmos algo novo, algo mágico.

Respire fundo à medida que avança nesta 
nova semana. A atividade solar está aumen-
tando e as forças cósmicas estão liberando 
uma energia forte. Vocês estão se movendo 
para um espaço profundo onde as redes de 
energia para sua nova realidade estão sendo 
totalmente incorporadas na Terra. Este evento 
irá aprofundar o seu processo de limpeza 
e integração, exigindo que você ancore a 
sabedoria cósmica de sua alma nas raízes 
de sua vida terrena. Utilize o poder da Terra 
para aterrar e centrar-se. Respire profunda 
e totalmente. Envolva-se na natureza para 
encontrar equilíbrio e conexão.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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SAA cidade de Veneza sediará neste 
domingo (1) a edição de 2019 da 
tradicional Regata Histórica, uma 
corrida de gôndolas pelo Grande Ca-
nal. O evento é realizado anualmente 
na cidade italiana há vários séculos, 
sempre no primeiro domingo de se-
tembro, e atrai milhares de turistas. 
As competições são divididas por 
idade e tipo de barco. 

Os vencedores das corridas ga-
nham prêmios em dinheiro, mate-
riais para as gôndolas e até bilhetes 
de entrada para teatros e eventos 
esportivos. Ontem (29), o evento 
ganhou forma com as apresentações 
das equipes que vão disputar as 
provas. Após a cerimônia, os com-
petidores realizaram uma procissão 
aquática no Grande Canal.

Foi apresentada uma embarcação 
especial para o evento, feita em 
colaboração com Praga, capital da 

Veneza recebe a famosa Regata Histórica

República Tcheca. Denominada 
“Nepomuceno”, o barco foi criado 
em homenagem a São Giovanni Ne-
pomuceno, padroeiro da região da 
Boêmia e protetor dos gondoleiros.

No domingo, as quatro provas da 
Regata Histórica de Veneza serão 
disputadas. As corridas terão nove 
equipes em cada e elas são divididas 
por cores (ANSA).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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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: WALDIR MARREIRO GODOY, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido no dia (30/04/1961) em Serra Negra - SP, residente e domiciliado 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar de Godoy e de Luiza Marreiro 
de Godoy. A pretendente: NILZA FERREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, viúva, nascida no dia (15/01/1972) em Vitória da Conquista - BA, residente 
e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Ana Lúcia Ferreira Santos.

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: EDMOND DANIEL CHAMMAH, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Daniel Edmond Chammah e 
de Laura Wassermann Chammah. A pretendente: DEBORAH SUTTON, de 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/01/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Isaac Selim Sutton 
e de Karen Szwarc Sutton.

O pretendente: NICOLAS MACIEL, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Roque, SP, no dia (13/06/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Otacilio de Campos Maciel Filho e de Benedita Joana Pedroso 
Maciel. A pretendente: PAMELA NAVAS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1995), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amarildo da Paixão Araujo e de Maria de 
Lourdes Navas Araujo.

O pretendente: RODRIGO VELILLA MILANI, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, solteiro, nascido em Mauá, SP, no dia (29/10/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Douglas Milani e de Maria Quintina Velilla 
Milani. A pretendente: CAMILA MACHADO BOUERI, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Assef Boueri Filho e de Regina Maura 
Machado Boueri.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEVI DA COSTA TOURINHO E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Aracaju, SE, no dia 24/09/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Tourinho e Silva e de Adjane da Costa Tourinho 
e Silva. A pretendente: PATRICIA TIEME MIYAZIMA, estado civil solteira, profi ssão designer, 
nascida em Paranaita, MT, no dia 23/10/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Hideyo Miyazima e de Atsumi Yoshimoto Miyazima.

O pretendente: SERGIO COSTA FILGUEIRAS, estado civil divorciado, profi ssão 
escriturário, nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 06/02/1973, residente e 
domiciliado neste subdistri to, São Paulo, SP, fi lho de Aecio Costa Filgueiras e de Maria 
Imaculada Filgueiras. A pretendente: RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO RAIRES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagibá, BA, no dia 13/08/1971, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Miranda Raires e de 
Leordina Nascimento Raires.

O pretendente: ADRIANO GIANISELLE, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
industrial, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 29/08/1987, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Gianiselle e de Alzenir 
Gianiselle. A pretendente: GABRIELA BATISTA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia 27/02/1992, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gonçalo Alves Souza e de Aparecida Batista.

O pretendente: CLEVERTON APARECIDO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Aquidabã, SE (Registrado em Graccho Cardoso, SE), no dia 
21/10/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Aparecido Oliveira e de Maria Carmen Meire de Oliveira. A pretendente: LUANA MARA 
DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão recreacionista, nascida em Belo Horizonte, 
MG, no dia 07/08/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paula de Jesus da Cruz.

O pretendente: VITOR CEZAR FERNANDO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
profi ssional liberal, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 18/03/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edio da Silva e de Maria Lucia do Carmo 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA DA PAIXÃO FONTELES, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 26/01/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Jimenes Fonteles e de Roseli Jesus da 
Paixão Fonteles.

O pretendente: CARLOS ELI VAZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
massoterapeuta, nascido em Itararé, SP, no dia 18/07/1972, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Heli Divino da Silva e de Maria Angelica Vaz da 
Silva. A pretendente: CRISTIANE DE PETTA BARROSO, estado civil solteira, profi ssão 
secretária, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 17/03/1970, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Bitencourt Barroso e de 
Cristina de Petta Barroso.

O pretendente: THIAGO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 27/10/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldemir Bezerra da Silva e de Maria José Ferreira da 
Silva. A pretendente: INGRID ARIANE DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 19/08/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaura Pinto Nascimento.

O pretendente: CESAR ANACLETO PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
vendas, nascido em Laboulaye, Província de Córdoba - Argentina, no dia 07/01/1988, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Clara Perez. 
A pretendente: KARLEY DE CASSIA QUEIROZ DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Barra Funda, SP, no dia 24/06/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alcides de 
Almeida e de Rosilda Maria Queiroz de Almeida.

O pretendente: CHRISTYAN DOMINGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 05/05/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nouraci Ferreira dos 
Santos e de Miriam de Jesus Domingues Santos. A pretendente: MARJORIE GOMES 
VALENTE, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, SP, no 
dia 15/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar 
Gomes Valente e de Clair Felicidade Resende.

O pretendente: LEONARDO ALCARAZ TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 02/06/1984, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Roberto Brocchi Teixeira e 
de Nilza Maria Alcaraz Teixeira. A pretendente: JOYCE DE CAMARGO SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 
04/12/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson 
da Silva e de Marcia de Camargo Silva.

O pretendente: GUSTAVO CARDOSO PEIXÔTO, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistema, nascido em Salvador - BA, no dia 18/03/1973, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilthon Bittencourt Peixôto e de 
Vera Lúcia Cardoso Peixôto. A pretendente: CECÍLIA VIEIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão educadora física, nutricionista, nascida Paraisópolis - MG (Distrito 
de Costas), no dia 28/03/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Afonso da Silva e de Sandra Helena Vieira da Silva.

O pretendente: LUCAS DE MELO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 07/10/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Oliveira e de Miriam Alves de Melo Oliveira. 
A pretendente: TATYANA APARECIDA NUNES RODRIGUES DA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 07/11/1992, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Livio Esley Rodrigues da Rocha e de 
Aparecida Nunes Soares.

O pretendente: ELIAS PIRES FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor de autos, 
nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 12/05/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Pires e de Maria Xavier da Silva. A pretendente: 
CÁSSIA DOURADO MATOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, 
nascida em Ibititá, BA, no dia 18/08/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Dourado Matos e de Tereza Cristina da Silva Matos.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Sabinópolis, MG, no dia 28/05/1987, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adair Ferreira dos Anjos e de Ana Maria dos Santos 
Ferreira. A pretendente: MARCIA LEINE NARDI RUFINO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia  01/03/1984, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcio Rufi no e de Marcia Nardi.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS MACEDO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/05/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Macedo Dias e de Simone 
Ferreira dos Santos. A pretendente: LIDIANE DA SILVA DOURADO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Barro Alto, BA (Registrada em Canarana, BA), no dia 
04/05/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Heleno 
da Silva e de Marinalva da Silva Dourado.

O pretendente: DANIEL LUCAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar geral 
de limpeza, nascido em Maceió, AL, no dia 28/11/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Apôlinário da Silva e de Geilsa Maria da Silva. 
A pretendente: JULIANA SENA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Esplanada, BA, no dia 12/12/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos Teixeira e de Eliana Sena Teixeira.

O pretendente: FELIPE ALEXANDRE CRAVO ROXO, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto e urbanista, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 06/07/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alberto Miranda Cravo Roxo e de 
Rosemeire Conde Alexandre Cravo Roxo. A pretendente: LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 
24/08/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira 
de Oliveira Filho e de Maria das Dores Pereira dos Santos.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Guarulhos, SP, no dia 21/09/1996, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ermelindo Lima Lopes Fllho e de Josilene Pereira 
dos Santos Lopes. A pretendente: NAYARA DA SILVA ROSARIO, estado civil solteira, 
profi ssão negociadora de crédito, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/07/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Alves do 
Rosario e de Aparecida Antonia da Silva.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão policial civil, nascido em Guarulhos, SP, no dia 05/02/1984, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ferreira da Silva e de Jandira Maria dos 
Santos Silva. A pretendente: PATRICIA MARQUES CARDOSO, estado civil divorciada, 
profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 25/11/1985, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos Cardoso e 
de Ilda dos Santos Marques Cardoso.

O pretendente: ALEX TEILOR MOMESSO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Águas de Lindóia, SP, no dia 24/10/1976, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aquiles Momesso e de  Cleide Paganglizo Momesso. 
A pretendente: SANDRA REGINA FERRAZ, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14/12/1971, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orlando Ferraz e de Noemia de Almeida Ferraz.

O convivente: OTAVIO AMANCIO ROCHA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Apucarana, PR, no dia 09/09/1952, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlindo Simões Rocha e de Altiva Gonçalves Rocha. A 
convivente: LOURIZ PAULO, estado civil solteira, profi ssão aposentada nascida em Tietê, 
SP, no dia 29/12/1945, residente e domicilada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Paulo e de Laurinda de Jesus Paulo.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO LUZ AVIAN, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro civil, divorciado, nascido no dia (12/02/1956) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Altino Avian e de Inah Luz 
Avian. A pretendente: KÁTIA CRISTINA ALBUQUERQUE COSTA, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia (21/01/1968) em Santos - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Armando Fernandes Costa 
e de Gisélia Maria Albuquerque Costa.

O pretendente: THIAGO CAVALCANTE DE SÁ CAROLINO, de nacionalidade 
brasileira, zelador, solteiro, nascido no dia (15/01/1984) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carolino Filho e de Maria 
Dalvani de Sá Ferreira. A pretendente: CECILIA APARECIDA GALLO, de nacionalidade 
brasileira, analista de RH, divorciada, nascida no dia (11/11/1980) em Foz do Iguaçu - 
PR, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Francisco 
Gallo e de Marcia Aparecida Barletta Gallo.

O pretendente: RODRIGO CESAR DE CARDOSO MACIEL, de nacionalidade 
brasileira, economista, solteiro, nascido no dia (04/10/1976) em Rio de Janeiro - RJ, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de William Paulo Maciel 
e de Esmeralda Cardoso Maciel. A pretendente: CARINE APARECIDA MEYER, de 
nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no dia (30/05/1995) em 
Salete - SC, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Meyer e de Edelci Andersen Meyer.

O pretendente: FELIPE BOCANEGRA GOMEZ, de nacionalidade colombiano, 
biólogo, solteiro, nascido no dia (08/01/1988) em Colombia, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Bocanegra Jaramillo e de Esther 
Lucia Gomez Buendia. A pretendente: MONICA FERREIRA BÔA, de nacionalidade 
brasileira, economista, divorciada, nascida no dia (21/07/1984) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osni Bôa Filho e de 
Monica Ferreira.

O pretendente: LUCAS SARAFIAN, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido no dia (02/07/1992) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hovhannes Sarafi an e de 
Beatriz Sarafi an. A pretendente: MARIA CAROLINA MOLINARI SOLDOVIERI, 
de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia 
(23/04/1992) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Andrade, São Paulo 
- SP, fi lha de Djalmir Soldovieri e de Maria Patricia Basile Molinari Soldovieri. Obs.: 
Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretedente.

O pretendente: GUSTAVO COELHO, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, 
nascido no dia (28/01/1989) em São José - SC, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Geraldino Coelho e de Tânia Maria Prazeres Coelho. 
A pretendente: REBECA DOMINGUES SANCHES MEDINA, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia (06/04/1991) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cândido Medina e de 
Simone Domingues Sanches.

O pretendente: FERNANDO LUIZ SONODA WADA, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia (05/02/1984) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Newton Luiz Shuzo Wada 
e de Elza Fumika Sonoda Wada. A pretendente: MÔNICA DINIZ DE ARAUJO, de 
nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida no dia (09/03/1990) em Guarulhos 
- SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de João 
Bosco de Araujo e de Maria de Lourdes Nunes Fernandes Araujo.

O pretendente: EDUARDO IGOR JOSÉ SOARES E SILVA, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia (13/08/1981) em Rio de Janeiro - RJ, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto José da Silva e de 
Maria Aparecida Valente Soares da Silva. A pretendente: CAROLINA SCHMULEVITCH 
LIGABUE, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (14/04/1975) 
em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Flavio Antonio Simões Ligabue e de Eliana Schmulevitch Ligabue.

O pretendente: JORDI JENE PLA, de nacionalidade espanhola, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia (24/04/1970) em Espanha, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rafael Jene Villagrasa e de Josefa Pla Gimeno. A pretendente: 
ALINE FABIOLA DA SILVA SINFRONIO, de nacionalidade brasileira, engenheira, 
solteira, nascida no dia (04/09/1983) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Sinfronio e de Elaine Aparecida da Silva 
Sinfronio.

O pretendente: MARCO TÚLIO RODRIGUES PIRES, de nacionalidade brasileiro, 
jornalista, solteiro, nascido no dia (29/03/1984) em Belo Horizonte - MG, residente e 
domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Amaral Pires 
e de Rogeria Rodrigues Lemos Pires. A pretendente: NATALIA PASSOS MAZOTTE 
CORTEZ, de nacionalidade brasileira, jornalista, divorciada, nascida no dia (07/05/1986) 
em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Júlio Cesar Mazotte Cortez e de Rose Helouise Passos.

O pretendente: LUCAS PASSIANI ALTIERI, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (19/01/1991) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no 
Jardim Regina, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Altieri e de Denise Passiani Altieri. A 
pretendente: THABATA GOMES SORGIACOMO, de nacionalidade brasileira, estilista, 
solteira, nascida no dia (18/07/1988) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Eduardo Costa Sorgiacomo e de Nilta Gomes 
Sorgiacomo. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de 
residencia do pretedente.

Corrida, que atrai milhões de turistas, será neste domingo (1).
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