
O governo irá lançar 

um novo modelo de 

contratação, que deverá 

prever uma multa 

menor sobre o FGTS, em 

caso de demissão sem 

justa causa.

Hoje a multa é de 
40%, mas deve cair a 
20% nos contratos do 

“Trabalho Verde e Amarelo”, 
como vem sendo chamado o 
programa para estimular a 
geração de empregos no país. 
Este novo modelo também 
prevê livrar as empresas 
de pagar a contribuição pa-
tronal para o INSS, de 20% 
sobre a folha. A contribuição 
mensal para o fundo de ga-
rantia, o FGTS, será de 2%, 
menos que os 8% dos atuais 
contratos de trabalho. 

O Governo informa que a 
nova modalidade será restri-
ta a jovens de 18 a 29 anos 
no primeiro emprego e a 
pessoas com mais de 55 anos. 
Também haverá um limite de 
remuneração, de 1,5 salário 
mínimo (equivalente hoje a 
R$ 1.497). Ao limitar a faixa 
salarial para o programa, a 
equipe econômica pretende 
impedir que os benefícios 
sejam destinados a contra-
tações de profissionais que 
encontram trabalho com 

maior facilidade. 
O objetivo é dar oportuni-

dade a pessoas com menor 
qualificação que estão com 
dificuldades para conseguir 
uma vaga formal no merca-
do. Para serem contratados 
pelo programa, os jovens 
não poderão ter vínculo 
empregatício formal ante-
rior, a não ser em caso de 
menor aprendiz, contrato 
de experiência, intermitente 
e avulso. Os maiores de 55 
anos, por sua vez, não podem 
ser aposentados. 

Para evitar substituição 
da mão de obra atual pelo 
“Trabalho Verde e Amarelo”, 
o governo deve prever uma 
espécie de trava para as 
empresas, que só poderão 
contratar pelo programa 
pessoas acima do número 
de funcionários que havia 
em um dado momento a ser 
definido pelo texto. Ou seja, 
só poderá contratar para am-
pliar sua força de trabalho. 

A equipe econômica tem 
trabalhado nos últimos dias 
para fechar texto final do 
programa, que deve ser 
criado por meio de medida 
provisória, com vigência 
imediata. 

(*) - É advogada de Direito do 
Trabalho do escritório Aith, Badari e 

Luchin Advogados. 
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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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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: ÉMERSON ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em Itaguaçu da Bahia, BA, no dia (28/02/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcilon Alves de Lima e de Eliene Maria do Nascimento. A 
pretendente: GRACE KELLY SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Jose da Silva e de Josefa Roziana do Nascimento Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SANTOS DE PADUA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Carlos e Silva de Padua e de Maria Telma dos Santos. 
A pretendente: TALIA JESUS LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudan-
te, nascida em São João de Meriti, RJ, no dia (09/08/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronildes Lima dos Santos e de Elizangela Jesus Santos.

O pretendente: JOHNNY VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancario, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião de Oliveira e de Rosicler Silva de Morais Oliveira. 
A pretendente: DANIELLE LOPES LUNA, estado civil solteira, profi ssão bancaria, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanildo Vilanova Luna e de Cleuci de Andrade Lopes Luna.

O pretendente: LUIS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos do Nascimento e de Cleuza Ribeiro do 
Nascimento. A pretendente: KELLY DA SILVA GERVAZIO, estado civil divorciada, profi s-
são vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Gervazio e de Solange da Silva Gervazio.

O pretendente: ANTONIO PONTES ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Sobral, CE, no dia (02/12/1951), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vasco Almeida Costa e de Adelia Almeida Pontes. A pretendente: 
MARIA DO CARMO RODRIGUES VIANA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Aracati, CE, no dia (16/08/1958), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues Viana e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCO VINICIO DE LIMA FRANÇA, estado civil divorciado, profi ssão tec-
nico de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio França e de Marta Maria Vitor de Lima. 
A pretendente: ANGELA SORAIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo José da Costa e de Teresa Aparecida Barbosa da Costa.

O pretendente: WILLIAN THELIO PESSOA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Paz Alves Gonçalves e de Irany Souza Pes-
soa. A pretendente: ÉRIKA LINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Vanusa Aparecida dos Santos.

O pretendente: MANOEL JANUARIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Porteiras, CE, no dia (28/02/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Januario Gomes dos Santos e de Maria Antonia de 
Jesus. A pretendente: CARMELITA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Porteiras, CE, no dia (01/07/1956), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio e de Maria Domitilia de Jesus.

O pretendente: WILLIAM BRITO MORAIS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Ituaçu, BA, no dia (03/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Zeilton Brito Oliveira e de Maria José Morais. A pretendente: THAÍS 
DE ALMEIDA BRITO, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de crianças, nascida em 
Contendas do Sincorá, BA, no dia (28/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Almerindo Moreira Brito e de Maurina de Almeida Brito.

O pretendente: LAZARO ALBACETE RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lucio Albacete Ramos e de Maria de Fatima Albacete 
Ramos. A pretendente: VIVIANE CRISTINA RICARDO, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Jundiai, SP, no dia (18/10/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gentil Ricardo e de Isabel Aparecida Pereira Ricardo.

O pretendente: SIDNEY PAULINO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão tecnico ele-
trotecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Paulino e de Cleomildes de Oliveira Paulino. A 
pretendente: NATALIA MORAES ROSSI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luis Antonio Rossi e de Ivete Aparecida Moraes Rossi.

O pretendente: SALVADOR CATARINO GOMES, estado civil divorciado, profi ssão 
ofi cial de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito Gomes e de Efi gênia Catarina. A 
pretendente: VALDIRENE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nicomedes Santos Silva e de Elisabete da Cunha.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em Suzano, SP, no dia (09/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Tavares Lopes e de Ivanilda Caetano dos Santos Lopes. A pretendente: 
KELLY CRISTIANE SQUARCINI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Teotônio dos Santos e de Vera Lucia Squarcini dos Santos.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Burt Cavalcante dos Santos e de Elisangela Oliveira 
dos Santos. A pretendente: RENATA DIAS DO PRADO, estado civil solteira, profi ssão 
agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deusdete Dias do Prado e de Marina 
Maria Dias do Prado.

O pretendente: GILBERTO FERREIRA LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão cabele-
leiro, nascido em Alcobaça, BA, no dia (11/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ananias Ferreira Trindade e de Maria Dalva Pereira Lacerda. A 
pretendente: MARCIA JUSTINO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Maceio, AL, no dia (24/06/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vanildo Rodrigues do Nascimento e de Maria José Justino Berto.

O pretendente: RAFAEL CARDOSO DE ALMEIDA BARBOSA, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de laboratorio, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1976), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa e de Delvita de 
Almeida Barbosa. A pretendente: ISIA MÁRCIA ARAUJO BROTAS, estado civil solteira, 
profi ssão domestica, nascida em América Dourada, BA, no dia (03/02/1979), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marivalda Araujo Brotas.

O pretendente: AMAURI DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri Rodrigues dos Santos e de Marileide 
da Costa Dias. A pretendente: DARLENE FERNANDES DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Mendes da Silva e de 
Leonice Ribeiro Mendes.

O pretendente: MANOEL DIVINO RIBEIRO PAES LANDIM, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (11/03/1969), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlim Paes Landim e de Rozalia Ribeiro 
Paes Landim. A pretendente: REGIANE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/01/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Leme Silva e de Norma Aparecida Ribeiro Silva.

O pretendente: IVANILTON QUEIROZ GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nico, nascido em Barrocas, BA, no dia (23/12/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Domingos Ferreira Gonçalves e de Maria Queiroz Gonçalves. A 
pretendente: ELAINE FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista senior, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agnelo Felix da Silva e de Josefa Alves da Silva.

O pretendente: REGINALDO JOSÉ DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de manutenção, nascido em Jaboatão, PE, no dia (16/07/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oscar de Santana e de Vera Lucia de Oli-
veira Santana. A pretendente: ISIS MARIA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de limpeza, nascida em Jaboatão, PE, no dia (17/09/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inaldo Soares de França e de Maria 
Lidia Silva de França.

O pretendente: WESLEY RENATO GOMES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Queiroz de Lima e de Ana 
Claudia Gomes Morais. A pretendente: ARIANE CARVALHO FRANCISCO DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no 
dia (25/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson 
Francisco da Costa e de Maria Gonçala de Carvalho Francisco da Costa.

O pretendente: WELLINGTON DO CARMO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
assitente de cortadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Antonio do Carmo Soares e 
de Neuza Ambrozino Soares. A pretendente: FLÁVIA OLIVEIRA DO SACRAMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (26/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Romario do Sacramento e de Lucilene Oliveira do Sacramento.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
mateleteiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (08/10/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Penha Filomena dos Santos. A preten-
dente: DANIELE VENUSTRIANE GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Paraguaçu Paulista, SP, no dia (23/04/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleide do Carmo Gonçalves.

O pretendente: KEVIN SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Celso dos Santos e de Amara Ferreira da Silva. A pretendente: 
GABRIELE STEPHANIE FIUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Reginaldo Fiuza e de Clemilda da Silva Fiuza.

O pretendente: CIRO WESLEY DA CRUZ ROSA, estado civil solteiro, profi ssão chapeiro, 
nascido em Juazeiro, BA, no dia (22/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marilene da Cruz Rosa. A pretendente: ANA PAULA DOS SAN-
TOS PESSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto dos 
Santos e de Sineide Pessa.

O pretendente: GLEYDSON MAGALHÃES FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eleno da Silva Freitas e de Ivone Angela de Magalhães 
Freitas. A pretendente: GABRIELA RAYENE DA SILVA MARQUES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1996), residente e domiciliada 
em Suzano, SP, fi lha de Ricardo Marques e de Lilian Aparecida da Silva.

O pretendente: DOMINGOS DOS REIS SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, 
nascido em Muniz Ferreira, BA, no dia (06/07/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Reis Souza e de Antonieta Ribeiro de Jesus. A preten-
dente: ANDRÉA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Piracicaba, SP, no dia (06/03/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vergilio Ferreira de Lima e de Valdeci Alves de Lima.

O pretendente: CÍCERO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Batalha, PI, no dia (13/06/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Raimundo da Silva e de Raimunda Ribeiro Alves da 
Silva. A pretendente: LUCIANA GONÇALVES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Gonçalves da Costa e de Maria Veronica Gonçalves.

O pretendente: GILBERTO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de controle 
operacional, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (13/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves da Silva e de Adalcina Deolina de Lima. A 
pretendente: FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (04/10/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Silva Dantas e de Jardirene Andrade da Silva.

O pretendente: JÔNAS FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joana Fernandes de Souza. A pretendente: MAGDA BARBOSA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/06/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Barbosa 
dos Santos e de Valdelice Roza dos Santos.

O pretendente: CAIQUE ARAUJO QUEIROZ VIANA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia treze de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (13/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manoel Queiroz Viana e de Reginalva Maria de Araujo. A pretendente: DÉBORA 
CRISTINA ROSA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Codó, 
MA, no dia (15/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João de Sousa e de Maria Antonia da Silva Rosa de Sousa.

O pretendente: GUILHERME KENNEDY NEGREIRO BRITO NASCIMENTO, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderval Ribeiro Nascimento e de 
Rosangela Negreiro Brito. A pretendente: PATRICIA SANTOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Fatima da Silva e de Ana 
Paula Pinheiro Santos da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOZINO NETO, estado civil divorciado, profi ssão cebeleireiro, 
nascido em Milagres, CE, no dia (16/09/1963), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Romão do Nascimento e de Cicera Jose dos Santos 
Nascimento. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Felicio dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: ANDERSON LUIZ MAZZO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz da Silva e de Mara Mazzo da Silva. A 
pretendente: JOICE GABRIELA ELEOTERO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Eleotero e de Tereza Antonio Eleotero.

O pretendente: ALLAN HENRIQUE SANTOS DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Ferreira de Aguiar e de Simone dos Santos de 
Aguiar. A pretendente: TAMIRIS CRISTINA VENTURA NOVAES, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Novaes e de Tania Luiza Ventura Agostinho.

O pretendente: LEONARDO SOUSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Benedito Ferreira e de Maria de Fátima Sousa Ferreira. 
A pretendente: MARIA MARQUES BATISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Novo Oriente, CE, no dia (01/05/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marques Braz e de Maria das Graças Batista Braz.

O pretendente: MATHEUS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Jean do Nascimento e de Tania Maria Rotondano. A pretendente: 
GABRIELA OLIVEIRA MARINHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sandro Marcelo Marinho e de Alexandra dos Santos de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto dos Santos e de Lenaura Fernandes Costa 
dos Santos. A pretendente: ÉRIKA GUALTER DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista de projetos, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos Santos Pereira e de Erluci Gualter da Silva.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo dos Santos e de Maria Auxiliadora Dos Santos. 
A pretendente: ADRIANA MORAES LOPES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Garanhuns, PE, no dia (17/06/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Lopes da Silva e de Maria da Glória Moraes.

O pretendente: MARIVALDO ALEIXO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido da Silva e de Maria Vicentina da Silva. 
A pretendente: CLEIDE SENA BARRETO, estado civil solteira, profi ssão tecnica de en-
fermagem, nascida em Salvador, BA, no dia (30/10/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Deus Rodrigues Barreto e de Clarice Silva Sena.

O pretendente: MARCOS PAULO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador 
de piso, nascido em Petrolina, PE, no dia (10/06/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paschoal Moreira e de Maria Zelia Moreira. A pretendente: 
GEOVANIA ANDRÉA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Uiraúna, PB, no dia (16/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Barros do Nascimento e de Francisca Leandro do Nascimento.
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Pode ser o vinho, a leitura 

excessiva, o estresse no 
trabalho e até a chega-

da da menstruação, no caso 
das mulheres. Muitos são os 
motivos que as pessoas en-
contram para explicar suas 
dores, afastando-se da ajuda 
médica e arriscando o próprio 
bem-estar.

Estudos indicam que tais 
fatores podem distanciar o 
paciente do diagnóstico ade-
quado em oito anos ou mais. 
Nesse período, o indivíduo 
corre o risco de intensificar 
doenças neurológicas gravís-
simas, as quais interferem 
nos demais aspectos de sua 
vida. Um exemplo é a enxa-
queca, diferenciada entre os 
demais tipos de cefaleia por 
ser unilateral (isto é, atinge 
apenas um lado da cabeça), 
pulsátil, de forte intensidade 
e durabilidade, além de pio-
rar com o movimento e com 
a presença de luz e barulho.

Dessa forma, a enxaqueca 
torna-se limitante no aspecto 
social. Segundo dr. Marcelo 
Ciciarelli, membro titular da 
Academia Brasileira de Neu-
rologia (ABN), “o paciente 
tende a procurar repouso 
em um lugar mais calmo, 
silencioso e com menos luz. 
O ambiente de trabalho, na 
maioria das vezes, não é as-
sim. Os ambientes de lazer, 
de estudos, também não. 
Então, a doença acaba tirando 
a pessoa do convívio social, 
acadêmico e profissional”.

No caso dos pacientes com 
enxaqueca crônica, a dificul-
dade é maior. Caracterizada 

Não é só “mais uma” dor de cabeça
“Eu tenho dor de cabeça, porque...” Quem nunca ouviu alguém dizer uma frase dessas para justifi car 
esse tormento à saúde?

O impacto torna-se quase diário, impossibilitando o indivíduo de muitas atividades. 

pela presença de dor de ca-
beça em mais de 15 dias por 
mês, o impacto torna-se quase 
diário, impossibilitando o in-
divíduo de muitas atividades. 
A falta de conhecimento e a 
recusa em procurar auxílio 
médico prejudicam ainda 
mais a situação. A enxaqueca 
não deve ser confundida com 
as dores de cabeças típicas de 
outras doenças. 

Ela é uma doença primária, 
de causa hereditária, marcada 
pela frequência constante. De 
acordo com estudos recentes, 
as únicas patologias aliadas 
a ela são problemas tão 
preocupantes quanto, como 
depressão e ansiedade. “A 

enxaqueca afeta todos os do-
mínios da vida. Casos clínicos 
mostram desde a ausência das 
crianças na escola até a baixa 
frequência dos adultos no 
trabalho. Quando conseguem 
comparecer, a produtividade 
não é a mesma. Isso mostra 
o impacto da doença na qua-
lidade de vida”, destaca dr. 
Ciciarelli.

A maior prevalência se dá, 
contudo, entre os 20 e 40 
anos, na idade mais produ-
tiva. O estresse do dia a dia, 
os hábitos alimentares nem 
sempre saudáveis e o con-
sumo de bebidas alcóolicas, 
por exemplo, ajudam no de-
sencadeamento do quadro em 

pacientes já predispostos. No 
caso das mulheres, as chan-
ces são ainda maiores, visto 
que a contínua oscilação de 
estrogênio no organismo ao 
longo da vida interfere na dor. 

Tendo em vista esse cená-
rio, o dr. Ciciarelli incentiva 
a busca de um especialista e 
se opõe a automedicação. “Os 
fatores considerados como 
causa da dor agem, na ver-
dade, como intensificadores 
do mal-estar. A população, 
portanto, não deve tentar 
explicar a dor ou resolvê-la 
por conta própria, mas buscar 
auxílio de um profissional 
adequado” (Fontes: ABN/
APM). 
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