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Em algumas das ações 

do governo foram 

notados retrocessos, 

justifi cados.

Em meio a notícias fal-
sas e verdadeiras que 
maculam a imagem do 

Brasil no mundo e de ameaças 
internas e externas produ-
zidas por aqueles que não 
estão dispostos a resolver os 
problemas sociais, econômi-
cos, políticos e ambientais do 
país, a boa nova é que ainda 
há aqueles que continuam 
trabalhando, produzindo, 
criando e buscando melhorar 
seus resultados.

A avaliação sobre os avan-
ços no comércio exterior 
brasileiro no primeiro se-
mestre deste ano, feita pela 
CNI, concluiu que, das 22 
ações adotadas pelo governo 
para este segmento, em 13 
foram constatados avanços 
importantes, entre eles a 
assinatura do acordo com 
o Uruguai a fi m de evitar a 
bitributação, a conclusão 
do acordo comercial entre o 
Mercosul e a UE, a adesão do 
país ao Protocolo de Madrid, 
que reduz o custo e simplifi ca 
o registro de marcas de em-
presas brasileiras em outros 
países, e o fi m da cobrança do 
IOF nas operações de câmbio 
de exportação.

Em algumas das ações 
do governo foram notados 
retrocessos, justifi cados, em 
parte, pela falta de recursos 
para dar continuidade à im-
plantação dos módulos de 
importação e à manutenção 
do módulo de exportação no 
Portal Único de Comércio 
Exterior. A necessidade de 
consultas públicas para pro-
mover alterações nas regras 
e normas também é apontada 
como uma das difi culdades 
para dar andamento às ações 
que facilitariam e desbu-
rocratizariam os processos 
dos negócios internacionais. 
Mesmo assim, as mudanças 
previstas e necessárias estão 
ocorrendo.

Outro avanço que pôde ser 
constatado foi a aprovação 
pela Câmara do acordo de 
salvaguardas tecnológicas 
entre o Brasil e os Estados 
Unidos, que permite o uso 
comercial da Base de Alcân-
tara, no Maranhão. Este foi o 
primeiro passo. Ainda faltam 
as aprovações da Comissão 
de Ciência e Tecnologia e 
do plenário da Câmara e do 
Senado, mas não deixa de 
ser algo positivo. Este acordo 
vai possibilitar que o Brasil 
receba recursos dos Estados 
Unidos pelo uso da base de 
lançamentos de satélites e 
foguetes, além de permitir o 
acesso à tecnologia espacial 
norte-americana.

E, no dia em que decla-
rações e discussões sobre 
as queimadas na Amazônia 
ferviam nas redes sociais, 
levando França, Irlanda e 
Luxemburgo a ameaçarem 
bloquear e não ratifi car o acor-
do de livre comércio recente-
mente assinado pelo Mercosul 
e UE, o governo brasileiro 
informou que o acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e 
os países da European Free 
Trade (EFTA - Suiça, Islândia, 
Liechtenstein e Noruega) foi 
concluído. 

Sim, a Noruega, que dias 
antes tinha suspendido os 
repasses para o Fundo Ama-
zônia porque estava insatis-
feita com os novos rumos da 
política ambiental brasileira, 
tendo como companhia a Ale-
manha, que também decidiu 
suspender os repasses pelo 
mesmo motivo. 

E, para aumentar o paco-

te de ameaças, a Finlândia 
contribuiu propondo impor 
barreiras para as importações 
de carne do Brasil, esperan-
do que com esta medida o 
governo brasileiro cumpra 
com os acordos ambientais e 
preserve a Amazônia. Assim 
como o acordo do Mercosul 
com a UE, o acordo com a 
EFTA também precisa da 
aprovação dos parlamentos 
de cada um dos países que 
o celebram. Seria mais um 
passo em busca do aumento 
da participação do Brasil no 
comércio internacional, mas 
há o risco de fi car estagnado 
por algum tempo se as ame-
aças ao Brasil continuarem.

Está claro que a Europa não 
vive seus melhores dias polí-
tica e economicamente. Vide 
os movimentos dos coletes 
amarelos na França, cujos 
manifestantes durante meses 
foram às ruas para mostrar 
seus descontentamentos con-
tra as medidas econômicas e 
sociais adotadas pelo governo 
daquele país, além de destru-
írem o patrimônio público. 

Vejam a situação do Reino 
Unido, que tem aproximada-
mente dois meses para defi nir 
como será sua retirada da UE, 
e até agora as duas partes 
não conseguiram chegar a 
um acordo, se é que existirá 
algum. Mais ainda, a desacele-
ração econômica de potências 
como a Alemanha e também 
as questões ambientais no sul 
da Europa por conta de incên-
dios recorrentes em Portugal, 
Espanha e recentemente nas 
Canárias.

Diante destes cenários é na-
tural que alguns líderes saiam 
em busca de motivos e ações 
para satisfazerem seus eleito-
res e seus desafetos e acenar 
para a possibilidade de adotar 
medidas protecionistas e de-
fender as causas ambientais. 
Como estes acordos de livre 
comércio com o Mercosul 
não são muito bem aceitos 
por boa parte dos europeus, 
principalmente por aqueles 
que atuam no agronegócio e 
têm o Brasil como um impor-
tante concorrente, deveria 
haver um bom motivo para 
não seguirem adiante na sua 
implantação. 

As queimadas na Amazônia 
aconteceram em momento 
oportuno, pois, alegando que 
o Brasil não adota medidas 
para a preservação ambiental, 
este seria um bom motivo para 
que medidas protecionistas 
sejam adotadas ou que os 
acordos de livre comércio se-
jam bloqueados mesmo antes 
de serem ratifi cados. 

Assunto de pauta na reu-
nião do G7 em Biarritz, na 
França, as ameaças ao Brasil 
só foram amenizadas porque 
alguns dos governantes que 
participaram da reunião não 
concordavam que a questão 
da Amazônia era motivo para 
impedir a conclusão do acordo 
comercial do Mercosul com a 
União Europeia, e até ajuda 
fi nanceira foi oferecida. O tom 
dos discursos mudou, mas 
as ameaças são reais e nada 
garante que algumas sanções, 
como medidas de precaução, 
não sejam aplicadas às expor-
tações brasileiras. 

O estrago à imagem do Bra-
sil já está feito e sabe-se que 
para reverter esta situação 
será preciso muito esforço, 
determinação e paciência de 
todos que atuam no mercado 
externo. Isso pode levar al-
gum tempo, que é o que não 
temos de sobra. 

(*) - É professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, atua nas 

áreas de comércio exterior e câmbio.

Política Externa – avanços, 
retrocessos e ameaças

Zilda Mendes (*)
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O pretendente: LUIZ FERNANDO DE MAURO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 06/03/1989, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Mathias de Mauro e de Naniva 
Evangelista de Mauro. A pretendente: NAYARA DIAS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar adrninistrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia 26/10/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Cassio Dias da Silva e de Marcia Regina dos Santos.

O pretendente: DANIEL ROMANO CLARES, estado civil solteiro, profi ssão gestor de RH, 
nascido nesta Capital, Bom Retiro, SP, no dia 02/10/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Mateos Clares e de Maria Auxiliadora Romano 
Clares. A pretendente: CAROLINE CRISTINA FERREIRA PINTO, estado civil solteira, 
profi ssão analista, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 26/07/1986, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Persio Pinto e de Cristiane Ferreira.

O pretendente: RENNAN AFFONSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 15/06/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Jacinto da Silva e de Sheila Aff onso da 
Silva. A pretendente: THAMIRES BRUNA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi s-
são assistente legislativo III, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
07/08/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco 
Aurelio da Silva e de Kelly Cristiane Mares Santos.

O pretendente: GABRIEL MEIRELLES MORBI, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
comercial, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 17/03/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio Morbi e de Claudia Maria Mei-
relles Morbi. A pretendente: JANE DA SILVA NAKASONE, estado civi l solteira, profi ssão 
supervisor de atendimento, nascida em Laranjal Paulista, SP (Registrada em Pereiras, 
SP), no dia 03/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Hideo Nakasone e de Elisabete Amancio da Silva.

O pretendente: WAGNER GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
colocador, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 24/02/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Francisco da Silva e de 
Maria Lucia Gonçalves da Silva. A pretendente: PAULA RUBIA FAQUINI, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, 
no dia 06/07/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Aparecida Faquini.

O pretendente: KLEITON GUEDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão desenvol-
vedor, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 20/07/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inacio da Silva Filho e de Saionaria Guedes 
Oliveira da Silva. A pretendente: NATHALIA RODRIGUES CORRÊA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de operações comerciais, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no 
dia 18/01/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Carlos Castor Corrêa e de Celi Aparecida Rodrigues Corrêa. Obs.: Cópia do Edital para 
ser Entregue no Cartório de Residência do Pretendente.

O pretendente: DIEGO KEYTH MAEDA, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 31/05/1987, residente e domicilia neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Masao Maeda e de Ana Maria Sakae Osiro 
Maeda. A pretendente: ALINE SATIE NAKAMURA, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 30/09/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Yukiharu Nakamura e de Irene 
Yukie Itokazu Nakamura.

O pretendente: EVANDRO DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia 16/02/1975, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Duarte e de Açaide do Prado Duarte. A pretendente: PATRICIA 
DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão crédito e cobrança, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia 13/05/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Felicio dos Santos e de Arlete Dias dos Santos.

O pretendente: RICARDO DE VASCONCELOS LOUVISE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista deRH, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 30/04/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Diogenes Vidal Louvise e de Regina Coeli de 
Vasconcelos Louvise. A pretendente: CAMILA CRISTINA COLLISTOCHI, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 27/03/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Marcos Collistochi 
e de Eliana Aparecida Martins Collistochi.

O pretendente: KANG HYUN KWON, estado civil solteiro, profi ssão dentista, nascido nesta 
Capital, Liberdade, SP, no dia 24/01/1988, residente e domiciliado neste subdistrito São 
Paulo, SP, fi lho de Jong Tae Kwon e de Shin Ja Kim. A pretendente: JULIANA MARTINS 
ROSA, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
no dia 02/07/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio 
Luiz Rosa e de Ana Lucia Martins Rosa.

O pretendente: DANILO BARROS MACEDO, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 21/01/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Macedo e de Fátima Barros de Macedo. 
A pretendente: MISSENA MONTEIRO CATARINO ZUCHETTO, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 16/11/1983, re-
sidente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Zuchetto e 
de Rosana Monteiro Catarino Zuchetto.

O pretendente: VINÍCIOS DE ARAUJO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 05/09/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Neto da Silva e de Maria Madalena Sales de 
Araujo Silva. A pretendente: ENY RODRIGUES DA SILVA, estado civi l solteira, profi ssão 
técnico faturamento, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/12/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Eugenio da Silva e de 
Geisa Rodrigues de Souza.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAFAEL PESSANHA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido no dia (14/07/1983) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Silveira de Paula e de Salete Regina Pessanha 
de Paula. A pretendente: MARCELLA SPESSOTO, de nacionalidade brasileira, empresária, 
solteira, nascida no dia (29/03/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Spessoto e de Gisele Sussmann Spessoto.

O pretendente: DENYS NERY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cartorário, 
solteiro, nascido no dia (17/12/1993) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Luiz da Silva e de Maria José Nery dos 
Reis Filha. A pretendente: CARLA PRISCILA COSTA MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, divorciada, nascida no dia (20/08/1986) em Diadema - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo da 
Costa Martins e de Carmen Lúcia Costa Martins.

O pretendente: VICTOR CAVAGLIERI VIEIRA, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido no dia (23/03/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim 
Europa, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Edisio Vieira e de Silvia Maria de Campos 
Cavaglieri Vieira. A pretendente: LIVIA WEIGERT MANSO, de nacionalidade brasileira, 
bancária, solteira, nascida no dia (28/05/1995) em São Paulo - SP, residente e domiciliada 
no Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Manso e de Loraine Weigert Manso.

O pretendente: FLAVIO CAGNO, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, divorciado, nascido no dia (28/10/1982) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cagno e de Sueli 
Aparecida Assalin Cagno. A pretendente: AMANDA SCHALL TÁVORA PINHO, 
de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia 
(21/08/1993) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de João Carlos Távora Pinho e de Ana Claudia Schall Távora Pinho.

O pretendente: GILMAR JOSÉ JÚNIO BARROS, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (27/07/1990) em Oliveira - MG, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar José Campos de Barros 
e de Maria da Glória Rodrigues de Carvalho. A pretendente: FLÁVIA MARCELE DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, analista de logística, solteira, nascida no dia 
(02/04/1988) em Caçador - SC, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Flavio Francisco de Almeida e de Justina Alves de Morais de Almeida.

O pretendente: BRUNO VALENTE PORCELLI, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido no dia (23/01/1988) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Porcelli e de 
Marlene de Pinho Valente Porcelli. A pretendente: VIVIAN ALVARENGA AUGUSTO, 
de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia (21/04/1984) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Costa Melo, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Luiz Augusto e de Adnir Lopes de Alvarenga Augusto.

O pretendente: RODRIGO GASPARINI COMAZZETTO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, divorciado, nascido no dia (24/01/1982) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto Garcia 
Comazzetto e de Regina Dias Gasparini Comazzetto. A pretendente: NATHALIA 
MESQUITA MAXIMO, de nacionalidade brasileira, analista fi nanceira, solteira, nascida 
no dia (11/11/1987) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Maximo e de Elanni Mesquita Maximo.

O pretendente: LUIZ REIS CALDERONI, de nacionalidade brasileira, economista, 
divorciado, nascido no dia (10/01/1984) em Vinhedo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Tadeu Calderoni e de Sônia Meckelburg 
Reis Calderoni. A pretendente: CECÍLIA PETRES MONFERRARI, de nacionalidade 
brasileira, administradora, solteira, nascida no dia (10/09/1985) em Belo Horizonte - 
MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo José 
Monferrari e de Sonia Maria Petres Monferrari.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO TERADA, de nacionalidade brasileira, administrador, 
divorciado, nascido no dia (29/05/1974) em Palmital - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio de Oliveira Terada e de Laudeci Aparecida 
Terada. A pretendente: MARIA CRISTIANE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, divorciada, nascida no dia (16/08/1975) em Igarassu - PE, residente e 
domiciliada em Aracaju - SE, fi lha de João Lins dos Santos e de Maria das Graças Andrade 
dos Santos. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de Aracaju - SE (4º Ofício).

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

O pretendente: RICARDO ADEMIR SANTANA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 25/02/1996, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ademir Santana e de 
Vanusa Batista Vieira Santana. A pretendente: TAINÁ PEREIRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no 
dia 01/05/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Afranio 
Neves de Oliveira e de Vanessa Pereira.

O pretendente: FLAVIO FIRMINO DE PINA, estado civil divorciado, profi ssão promotor 
de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 30/12/1986, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Cecilia Tavares de Pina. A pretendente: 
DANIELA ALVES DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Brasilândia, SP, no dia 12/08/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Israel Muniz de Andrade e de Roseli Alves da Silva.

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ANTONIO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão taxista, nascido em 
Bananeiras - BA, no dia (17/06/1954), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Agripino Ismael Fernandes e de Ana da Silva Fernandes. A pretendente: MARIA 
MADALENA NETO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Raul Soares - MG (Re-
gistrada no Distrito de São Sebastião do Óculo), no dia (23/07/1959), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo de Souza Neto e de Maria Ana de Jesus.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de loja, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Praia Grande - SP), no dia (24/09/1969), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Lima e Silva Filho 
e de Dionice Terribili de Lima e Silva. A pretendente: JESSICA BARRETO LAURINDO, 
estado civil solteira, profi ssão encarregada, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(01/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeff erson 
Laurindo e de Rita de Cassia Barreto Laurindo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ ANDRADE LIVIERO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (17/01/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Liviero Neto e de Rita Maria Andrade Li-
viero. A pretendente: SAHRA GERMANNA SOUSA HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão 
dentista, nascida em Presidente Dutra - MA, no dia (06/01/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fransuy Oliveira Henrique e de Rosa Amélia Sousa Henrique.

O pretendente: ISRAEL RAMIRO CORREIA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em rx, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/12/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ramiro Silva Cuevas e de Francisca Ceuma Correia 
Lima. A pretendente: GIOVANA MASLOWSKI KOSLOWSKI, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarani das Missões - RS, no dia (26/11/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Koslowski e de Simone Marcia Koslowski.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (22/03/1982), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Misael Antonio da Silva e de Maria Aparecida 
de Santana. A pretendente: JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (19/01/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Camilo Alves e de Valquiria 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Delmiro Gouveia - AL, no dia (10/02/2001), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindoardo Gomes da Rocha e de Marineide 
Helena da Conceição. A pretendente: GRAZIELY DA SILVA REIS, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Ponto Novo - BA, no dia (28/05/2001), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Menezes Reis e de Rozilda 
Ferreira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, de nacionalidade brasileira, den-
tista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia (05/03/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aljomar José Vechiato e de Rose Maria da Costa 
Vechiato. A pretendente: MARIA CECILIA QUERIDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida em Guaratinguetá, SP, no dia (11/10/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Waldir Pinto de Oliveira e de Maria Cecilia Pasin 
Querido de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ VINÍCIUS NASCIMENTO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em Volta Redonda, RJ, no dia seis de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (06/01/1988), residente e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo, 
SP, fi lho de Edmilson Pinheiro e de Edna Maria do Nascimento Pinheiro. A pretendente: 
BRUNA MUNIZ SILVA, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em Volta 
Redonda, RJ, no dia (02/05/1992), residente e domiciliada na Vila Buarque, São Paulo, 
SP, fi lha de Rogerio Teixeira e de Rogéria de Oliveira Muniz Silva.

O pretendente: ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ OCAMPO, de nacionalidade colombiano, 
advogado/economista, solteiro, nascido em Bogotá - Colômbia, no dia (19/04/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Andrés Ramírez Panqueva e de Diana 
Ocampo Estrada. A pretendente: ANA CAROLINA SALVADOR GRONINGER, de nacio-
nalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em Campinas, SP, no dia (11/01/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aff onso José Groninger Neto e de 
Joana Miron Salvador Garcia Groninger.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BARROSO GADELHA NETO, de nacionalidade brasi-
leira, professor, solteiro, nascido em João Pessoa, PB, no dia (20/07/1978), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Felix de Carvalho e de Lucia Maria 
Gadelha de Carvalho. A pretendente: DANIELA BOGORICIN OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, publicitária, divorciada, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (09/05/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cesar Augusto Franco Ferreira Oliveira 
e de Leila Bogoricin Oliveira.

O pretendente: RON MIZRAHI, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Albert Mizrahi e de Sara Mizrahi. A pretendente: PAULA YAFA 
KOUKHAB, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/05/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moeise 
Koukhab e de Sheila Safra Koukhab.

O pretendente: SANDERSON SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, em-
presário, solteiro, nascido em Portel, PA, no dia (24/02/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Alves dos Santos e de Catarina Theodoro de Souza. A 
pretendente: MONICA KIM APANGLEE, de nacionalidade brasileira, micro-empreende-
dora, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia (03/07/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de John Apanglee e de Marilene Felix Fontes Apanglee.
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