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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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: RÓMULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 25/06/1992, residente e domiciliado na Casa Verde 
Alta, São Paulo, SP, fi lho de Jose da Penha dos Santos e de Rosangela Aparecida da 
Silva dos Santos. A pretendente: JHESSE KÂNY LOPES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Alta Floresta D'Oste, RO, no dia 05/02/1998, residente 
e domiciliada na Casa Verde Alta, São Palo, SP, fi lha de José Rogerio Batista da Silva e 
de Antonia de Maria Sousa Lopes.

O pretendente: DIOGO FERREIRA LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Parelheiros, SP, no dia 04/01/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Germano Antonio Luiz e de Maria Helena Ferreira Luiz. 
A pretendente: CARLA CRISTINA NASCIMENTO BERNARDES, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 13/12/1989, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Bernardes e de 
Joana D'Arc Aparecida do Nascimento Luduvico.

O pretendente: HENRIQUE MECIANO REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 19/05/1997, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Grande Rezende e de Sueli Meciano Rezende. A 
pretendente: RAFAELA MARIA PEREIRA DA SILVA, estado civi solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/09/1999, residente e domiciliada neste subdis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gustavo da Silva e de Maria Aparecida Pereira de Pontes.

O pretendente: RENAN RODRIGUES DE OLIVElRA, estado civil solteiro profi ssão aju-
dante geral, nascido em Brasiléia, AC (registrado no 2º Ofi cio de Rio Branco, AC), no dia 
03/02/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Carmo 
de Oliveira e de Raimunda Rodrigues de Freitas. A pretendente: NICOLI CARDOSO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 07/02/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ermelindo da Silva e de Maria Luiza Cardoso.

O pretendente: VINICIUS ARAUJO DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 10/03/1999, residente 
e domiciliado na Casa Verde Alta, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre de Souza Costa e de 
Fabiane Araujo da Silva. A pretendente: REBECA THANES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
no dia 15/02/1999, residente e domiciliada na Casa Verde Alta, São Paulo, SP, fi lha de 
Laudeni Messias do Nasicmento e de Raquel Thanes.

A pretendente: JANAÍNA DE CASTRO ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de atendimento, nascida nesta Capital, SP, no dia 29/12/1992, residente e domiciliada na Vila 
das Belezas nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Acinésio Moreira de Araujo e de Francisca 
Paula de Castro Moreira de Araujo. A pretendente: AUDRYN MELO TALIATELI, estado 
civil divorciada, profi ssão analisa de treinamento sênior, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
23/09/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio 
Taliateli e de Maria Valda Souza Melo. Obs.: Cópia do Edital recebida do cartório do Distrito 
de Jardim São Luiz, desta Capital.

O pretendente: DANIEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/12/1967, residente e domiliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho e Eduardo da Silva e de Zeinib Bermudes da Silva. A preten-
dente: EDINE MEIRA DE BARROS, estado civil divorciada, profissão comerciante, 
nascida em Manoel Vitorino, BA, no dia 20/02/1970, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcionilio Moreira Meira e de Edite Silva Moreira.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO FERRARI, estado civil solteiro, profissão biotec-
nologista, nascido em Barão Geraldo, SP, no dia 08/03/1987, residente e domiciliado 
neste subistrito, São Paulo, SP, filho de Nelo Paulo de Tarcio Ferrari e de Nella Maria 
Morandin. A pretendente: MARINA PIMENTEL DE OLIVEIRA, estado cívil solteira, 
profissão engenheira química, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 22/05/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Domingues 
de Oliveira e de Rosangela Rodrigues Pimentel de Oliveira.

O pretendente: ADRIEL GOMES RAMOS, estado civil solteiro, profissão tosador 
de cachorro, nascido em Buri, SP, no dia 17/10/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adeval Gomes Ramos e de Janaína Aparecida 
Gomes. O pretendente: RAFAEL RUIZ BAUSET, estado civil solteiro, profissão 
operador de telemarketing, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 05/11/1983, 
residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, filha e Juan Carlos Ruiz 
Bauset e de Maria Vilma Soares Ruiz. Obs.: Cópia do Edital recebida do 1º subdistrito 
de São Bernardo do Campo, deste Estado.

O judô no espaço escolar

O judô foi criado 

pelo professor Jigoro 

Kano, homem de baixa 

estatura e com grande 

desvantagem física.

Kano sensei (professor 
em japonês) iniciou 
seus estudos e de-

senvolvimento das técnicas 

a partir de seu conhecimento 

adquirido com a prática do 

antigo Ju-Jutsu. Seu maior 

objetivo era minimizar o 

impacto das técnicas mais 

perigosas e evidenciar a efi-

cácia dos movimentos com 

o mínimo esforço – judô ou 

caminho suave (tradução da 

palavra judô).

Apesar da preocupação 

com o desenvolvimento da 

mente e corpo em situações 

de combate, sensei Kano 

implantou em sua rotina de 

ensinamentos o código moral 

do judô, envolvendo algumas 

qualidades que seriam exi-

gidas no dia a dia de cada 

praticante da modalidade: 

respeito, honestidade, auto-

controle, amizade, cortesia, 

honra, coragem e modéstia.

Dessa maneira, valorizam-

se as qualidades elencadas 

no código moral do judô pelo 

ser humano, o raciocínio e 

a coordenação motora. É 

uma modalidade que busca 

o equilíbrio global do ser 

humano (sempre em busca 

da evolução individual e co-

letiva). Uma de suas máximas 

é o Jita Kyoei (prosperidade 

e benefícios mútuos).

As atividades aplicadas 

devem iniciar livres de qual-

quer cobrança e resultado. O 

mais importante é o contato 

inicial com a modalidade. Os 

equipamentos, vestuários e 

recursos indispensáveis à 

prática do judô competitivo 

podem ser adaptados para 

as aulas na escola.

O tatame (piso para o judô) 

e o judogui (vestimenta es-

pecífica) inicialmente podem 

ser substituídos por outros 

recursos alternativos, como 

por exemplo colchonetes e 

roupas velhas e mais grossas. 

O judô é uma modalidade que 

desenvolve habilidades mo-

toras específicas e globais, 

sempre em busca da vitória 

sobre si e nunca sobre seu 

oponente, pois como o pró-

prio Jigoro Kano diz 

“Nunca te orgulhes de ha-

ver vencido a um adversário, 

ao que venceste hoje poderá 

derrotar-te amanhã. A única 

vitória que perdura é a que 

se conquista sobre a própria 

ignorância”.

Os conteúdos propostos 

para a prática do judô na 

Educação Física escolar de-

vem proporcionar aos alunos 

judocas uma reflexão sobre a 

prática corporal numa pers-

pectiva crítica da realidade 

atual e local.

(*) - É professor dos cursos de 
Licenciatura e de Bacharelado 
em Educação Física do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Eduardo Emilio Marés da Costa (*)

Um estudo divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estatísti-
ca (Istat) da Itália mostra que 
uma em cada quatro pessoas no 
país acredita que uma mulher 
pode provocar um estupro por 
causa de seu modo de se vestir.

O relatório foi divulgado por 
ocasião do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra 
a Mulher e revela que 23,9% 
da população da Itália culpa as 
roupas por atos de abuso sexual.

Além disso, 39,3% das pessoas 
responderam que uma mulher 
pode escapar de um estupro 
“se realmente não quiser” ser 
violentada.

Já 15,1% disseram que a ví-
tima é ao menos parcialmente 
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O percentual de famí-
lias que relataram ter 
dívidas entre cartão 

de crédito, cheque especial,  
cheque pré-datado, crédito 
consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de car-
ro e prestação da casa alcançou 
65,1% em novembro de 2019, 
com aumento em relação aos 
64,7% observados em outubro. 
Também houve alta em relação 
a novembro de 2018, quando o 
indicador chegou a 60,3% do 
total de famílias.

Já o percentual de famílias 
com dívidas ou contas em atraso 
diminuiu em novembro de 2019, 
na comparação com o mês ime-
diatamente anterior, passando 
de 24,9% para 24,7% do total, 
interrompendo uma sequência 
de quatro altas mensais conse-
cutivos. Porém, houve aumento 
do percentual de famílias ina-
dimplentes na comparação com 
novembro de 2018  (22,9%) .

“O endividamento não é neces-
sariamente negativo, se não for 
acompanhado de um aumento 
expressivo da inadimplência. A 
dívida com responsabilidade e 
compatível com a renda possibili-

In
te

rn
et

/R
ep

ro
du

çã
o

Percentual de famílias com dívidas 
volta a subir em novembro

Porém, houve aumento do percentual de famílias inadimplentes na comparação com novembro de 2018 (22,9%) 

A dívida compatível com a renda possibilita a aquisição de bens importantes para as famílias.

ta a aquisição de bens importantes 
para as famílias, sejam eles bens 
duráveis ou até mesmo imóveis”, 
observou o presidente da Confe-
deração Nacional do Comércio 
(CNC), José Roberto Tadros.

O percentual de famílias que 
declararam não ter condições de 
pagar suas contas ou dívidas em 
atraso e que, portanto, permane-

ceriam inadimplentes aumentou 
na comparação mensal para 
10,2% em novembro, ante 10,1% 
em outubro. O indicador havia 
alcançado 9,5% em novembro 
de 2018.

“O recuo do percentual das 
famílias com contas em atraso re-
fl ete, além da redução do custo do 
crédito, a sazonalidade favorável 

do período em relação ao empre-
go e à renda.  Já o aumento dos 
indicadores de inadimplência na 
comparação com o ano anterior 
refl ete o maior comprometimento 
de renda das famílias com as 
dívidas e a piora da percepção 
em relação ao endividamento”, 
analisou a economista da CNC, 
Marianne Hanson (Gecom/CNC).

Um a cada 4 italianos culpa roupas por estupros

A Itália registrou 142 feminicídios em 2018.

culpada de um abuso se estiver 
bêbada ou sob efeito de drogas, 
e 6,2% afi rmaram que mulheres 
“sérias” nunca são estupradas. 
Outro dado preocupante é que 
7,4% dos entrevistados julgam 
aceitável que um homem agrida 
sua companheira se ela fl ertar 
com outro indivíduo, e 18% 
concordam que o parceiro ins-
pecione regularmente o celular 
da esposa ou namorada.

A Itália registrou 142 femini-
cídios em 2018, número 0,7% 
maior que no ano anterior, e 
acumula 94 nos primeiros 10 
meses de 2019. No ano passado, 
40,3% das vítimas de homicídio 
no país eram mulheres, maior 
percentual da história (ANSA).

O pretendente: DIEGO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão en-
carregado, nascido nesta Capital, Santa Efigênia, SP, no dia 14/05/1989, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho e Eliana da Silva Jorgino. A 
pretendente: CAROLINE MIRANDA DIAS, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 27/09/1993, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Dias e de Eliene Fernandes Miranda Dias.

O pretendente: PATRICK LUIZ MARQUES SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de escritório, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 10/10/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Luiz da 
Silva e de Rosemeire Marques Silva. A pretendente: MARIA GABRIELA DA CUNHA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de biblioteca, nascida em Osasco, SP (2º 
subisrito), no dia 18/05/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Rosa Maria da Cunha.

O pretendente: TIAGO HlDEO TSUJIGUCHI TERENCIANl, estado civil solteiro, pro-
fissão estudante, nascido em Presiente Prudente, SP, no dia 01/12/1992, residente 
e domiciliado na Vila Baruel, São Paulo, SP, filho de Claudio Terenciani e de Selma 
Sayuri Tsujiguchi Terenciani. A pretendente: MARINA PERAZOLLA VIANA, estado 
civil soleira, profissão instrutora, nascida em Santos, SP, no dia 01/01/1993, residente 
e domiciliada na Praia Grande, SP, filha de Ricardo Gomes Viana e de Silvia Regina 
Perazolla Viana. Obs.: Cópia do Edital Recebida do RCPN de Praia Grande, SP.

O pretendente: ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, empresário, divorciado, nascido em Campinas, SP, no dia (13/05/1970), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aldo Moscoso da Gama e Silva e de Maria 
Cecilia Wonhrath da Gama e Silva. A pretendente: FABIANA BENINI, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1979), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Tadeu Benini e de Aparecida de Lourdes 
Esmerini Benini.

O pretendente: CAIO LAGES BALESTRIN DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Roberto Balestrin de Andrade e de Maria Cristina 
Coimbra Lages Balestrin de Andrade. A pretendente: FERNANDA TEREPINS, de na-
cionalidade brasileira, cineasta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Terepins e de Sonia Soicher Terepins.

O pretendente: REINALDO OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Silva Santos e de Regina de Oliveira Santos. A pretendente: 
EDIVANIA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida 
em Recife, PE, no dia (13/08/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edivaldo Gomes da Silva e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: MICHAEL JOSEPH DAY, de nacionalidade australiana, professor univer-
sitário/aposentado, divorciado, nascido em Perth, Austrália Ocidental, Austrália, no dia 
(29/09/1960), residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joseph 
Frank Day e de Faye Lynette Day. A pretendente: MARY MARCONDES, de nacionalidade 
brasileira, professora universitária/aposentada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (30/08/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Faria 
Marcondes e de Julia Friedrich Marcondes.

O pretendente: RICARDO HASSON SAYEG, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1967), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mario Jackson Sayeg e de Regina Victoria Hasson Sayeg. A 
pretendente: CARLA DE PAULA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, servidora 
pública municipal, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1972), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Paula Marcondes e de Maria Con-
ceição de Paula Marcondes.

 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: ANTONIO MARCOS ALBERTO CORNER, de nacionalidade bra-
sileira, despachante, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1953), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Corner Filho e de Alice 
Luccas Pinto Corner. A pretendente: MARIA CRISTINA SINKEVICIUS, de nacio-
nalidade brasileira, atriz, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1963), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Albinas Sinkevicius e de Elena 
Pikauskas Sinkevicius.

O pretendente: GILMARKSON BARRETO DO CARMO, de nacionalidade brasilei-
ra, autonomo, solteiro, nascido em Tucano, BA, no dia (05/11/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Virgilio Miranda do Carmo e de Maria Eliete 
Santana Barreto. A pretendente: MARIA ZULEIDE GONÇALVES SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Tauá, CE, no dia (11/01/1976), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Gonçalves Sousa e de 
Francisca Gonçalves Oliveira.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO AMOR DIVINO, de nacionalidade brasilei-
ra, médico, solteiro, nascido em Carmópolis de Minas, MG, no dia (24/09/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bonifácio do Amor Divino e de 
Terezinha de Fátima Rabelo do Amor Divino. A pretendente: PRISCILA CARDOSO 
GAMA, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (13/10/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos 
João Gama e de Maria do Carmo Cardoso Santos Gama.

O pretendente: RICARDO MAIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (29/10/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Nelson Luiz Neves Barbosa e de Nelma Lourenço Maia 
Barbosa. A pretendente: MARÍLIA MAZZEI CAMPANA, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em Jaú, SP, no dia (13/03/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Fernando Campana e de Maria Ligia Mazzei Campana.

O pretendente: RODRIGO MARTINS MARTELLI RIDORSA, de nacionalidade bra-
sileira, vendedor, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/12/1982), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaime Jorge Martelli Ridorsa e de Elizete 
Martins Martelli Ridorsa. A pretendente: CAROLYNA LOPES DE FRANCISCO, de 
nacionalidade brasileira, personal trainer, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (14/01/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Carlos 
Ridenti Francisco e de Cléa Cabrera Lopes Francisco.

O pretendente: ROGÉRIO MARTINS SANT'ANNA, de nacionalidade brasileira, 
consultor comercial, solteiro, nascido em Bandeirantes, PR, no dia (21/04/1994), 
residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roderley Martins 
Sant'Anna e de Rosemara Honório Sant'Anna. O pretendente: MARCOS CAMILO 
ROSA, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em Itararé, SP, no 
dia (08/11/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Maria 
Rosa e de Maria de Lourdes Soares Rosa.

O pretendente: VICTOR DINIS BOU, de nacionalidade brasileira, programador, 
solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (20/04/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Nahas Bou e de Aparecida de Casia Dinis Bou. A 
pretendente: BRENDA KRISHNA DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, secretária, solteira, nascida em Arapongas, PR, no dia (11/02/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Rodrigues Pereira e de 
Aparecida Lucia dos Santos.

O convivente: LEANDRO MELATO MATOS, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
programador, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia (02/12/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos Santos Matos e de 
Milena Melato Matos. O convivente: ENIO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, músico, nascido em Recife, PE, no dia (01/11/1975), residente 
e domiciliado na Consolação, São Paulo, SP, filho de Severino Gomes de Oliveira 
e de Leonice Teixeira da Silva. Obs.: Conversão de união estável em casamento

O convivente: ANDERSON BAUMGARTNER, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em Itajaí, SC, no dia (17/07/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Baumgartner e de Véra Lucia Baumgartner. O 
convivente: URIÃ FELIPPE FANCELLI, de nacionalidade brasileira, solteiro, empre-
sário, nascido em Paranavaí, PR, no dia (13/05/1991), residente e domiciliado em 
Higienópolis, São Paulo, SP, filho de José Alberto Fancelli e de Viviane de Resende 
Felippe Fancelli. Obs.: Conversão de união estável em casamento.
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