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São Paulo, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Amanda Perobelli/Reuters

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
PAULO FERNANDES BATISTA, estado civil solteiro, proﬁssão pedreiro, nascido em
Santana, Estado do Amapá (CN:LV.A/032.FLS.125-SANTANA/AP), Santana, AP no
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (15/02/1991), residente e domiciliado Rua Morubixaba, viela 03, 60, Cidade Líder, neste Distrito, São
Paulo, SP, filho de Veranice Fernandes Batista. ELEN CLAUDIA ALVES SOUSA,
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Anajás, Estado do Pará
(CN:LV.A/006.FLS.018 ANAJÁS/PA), Anajás, PA no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (11/05/1989), residente e domiciliada Rua Morubixaba,
viela 03, 60, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Ribeiro
de Sousa e de Silvia Pinheiro Alves.

Situação de Vanderlei Luxemburgo no clube ainda é incerta.

É hora de balanço no Vasco.
O time não conquistou nenhum
título em 2019 e terminou o
Brasileirão em 12º lugar. A campanha da equipe carioca resume-se a 12 vitórias, 13 empates
e 13 derrotas. O time chegou a
flertar com o Z-4, mas começou
a mudar seu destino a partir da
quinta rodada com a chegada de
Vanderlei Luxemburgo.
A dúvida agora é se ele continua ou não no comando técnico
da caravela vascaína. “Eu quero
continuar, o presidente quer
que eu continue. Mas tem uma
série de coisas. Eu tenho que
fazer o meu trabalho: planejar
o ano seguinte e entregar para
a diretoria. Minha negociação
segue naturalmente”, despistou
Luxa.
O ataque cruzmaltino marcou
39 gols e sofreu outros 45 no
Brasileirão. Na última partida
do Vasco, contra a Chapeco-

ense, a defesa cochilou e os
catarinenses empataram aos 48
do segundo tempo. O resultado
frustrou quase 70 mil torcedores no Maracanã, que cobraram
um elenco melhor para 2020.
“O que o torcedor mostrou
para nós é que ele quer alguma coisa do Vasco na próxima
temporada, que não seja simplesmente brigar para não cair”,
avalia o treinador, lembrando
que as contratações para o
próximo ano precisam ser
certeiras. “Não podemos errar.
Para a equipe que queremos,
queremos mais Guaríns”.
O Vasco encerrou a promoção
para a conquista de novos sócios no domingo (7). Em duas
semanas, recebeu milhares de
solicitações de adesão. A onda
da torcida garantiu a liderança
nacional do Cruzmaltino entre
clubes com sócios-torcedores,
com o total de 178.325 (ABr).

A era da adaptabilidade
Eliana Dutra (*)

Inteligência artificial,
Big Data, processos
digitais e tantas outras
tecnologias habitam
nosso dia a dia.
transformam completamente nossas formas
de viver, mercados,
processos e, principalmente,
as relações interpessoais.
Essa tão comentada Indústria 4.0 ou quarta revolução
industrial, como diz Klaus
Schwab, impacta a todos
e traz intrínseca uma dura
realidade: “não é o mais forte
que sobrevive, nem o mais
inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”,
como já dizia Charles Darwin.
Vivemos a era da adaptabilidade, afinal com todas
essas transformações o
mundo está cada vez menor
e a convivência intensa com
equipes globalizadas e multiculturais é inevitável. Logo, o
líder deve ter maestria não só
em relação à produtividade
e ao engajamento dos colaboradores como também no
que diz respeito à adaptação
a novas culturas. Mas, tudo
isso de forma ágil, já que a
roda do mundo não para de
girar.
Assim, com a adoção desse
comportamento e o auxílio
da tecnologia, será possível
o executivo romper os silos
da sua organização, ajudando
os colaboradores a trabalharem com diversas culturas.
Segundo a professora da universidade de Harvard, Heidi
Gardner, empresas com mais
colaboração entre fronteiras
conseguem maior fidelidade
do cliente e margens mais
altas, ou seja, a inovação e
a tecnologia não só transformam os negócios como
também são dependentes da
cooperação interdisciplinar.
Mas, para que isso realmente dê certo, é preciso que o
líder seja o exemplo e saia
da sua zona de conforto, se
colocando no lugar do outro
que possui crenças e valores
diferentes dos seus. Isso significa enxergar com os olhos
do próximo para que assim
ele possa observar e analisar
o seu próprio comportamento, verificando quais pontos
a serem melhorados.
Segundo um estudo de bandas de jazz e produções da

T

Broadway, da Brian Uzzi, da
Northwestern University, os
líderes de equipes de sucesso
tinham uma capacidade incomum de assumir os pontos
de vista de outras pessoas,
pois eles podiam falar as
múltiplas “línguas” de seus
companheiros de equipe.
Outro ponto fundamental
para sobreviver nesse mundo
VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) é sempre
desconfiar das próprias
certezas, como por exemplo:
“tenho certeza que se procedermos dessa forma será
favorável para os negócios,
mas desconfio disso”. Parece
“loucura”, mas não é. Pois,
nesse mundo volátil a única
certeza é a incerteza e só se
manterão no mercado aqueles que nunca estiverem satisfeitos com suas certezas.
Até porque é através de
pensamento crítico e dos
questionamentos constantes que surgem as grandes
inovações.
Então, só quando refletimos sobre nossos comportamentos e vemos pela
perspectiva do outro é que
conseguimos compreender
as coisas ao nosso redor de
maneira mais ampla. Sem
falar que começamos a perceber que toda cultura possui
algo em comum, até mesmo,
hábitos e gostos.
Já aqueles que não conseguem fazer esse movimento
sozinho podem contratar
um coach que os ajudará na
reflexão sobre os seus modelos mentais e quais pontos
precisam ser adaptados ou
transformados para viver
nessa nova realidade. O ambiente profissional multicultural, tecnológico e ágil não
só é possível como também
produtivo e agradável. Para
isso, é preciso abrir os olhos
para a grande oportunidade
de aprender com o próximo
que possui uma cultura
diferente da nossa, bem
como transmitirmos nossos
valores.
Adaptar-se, interagir e
aprender é o tripé fundamental para sobreviver no
ambiente organizacional
cada dia mais diversificado,
multicultural e dinâmico.
(*) - É CEO da ProFitCoach, Master
Coach Certiﬁed pela ICF e Sócia
Fundadra do Grupo Nikaia.

JULIANO SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido
em Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV.A/107.FLS.106-1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA),
Ubatã, BA no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e cinco
(17/09/1975), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 709, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP,
filho de Fábio Fernandes e de Miralva Silva. LUCIANA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Flores, Estado de Pernambuco
(CN:LV.A/004.FLS.101 FLORES/PE), Flores, PE no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e um (06/04/1981), residente e domiciliada Rua Bartolomeu
Ferrari, 709, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliziario Mendes da Silva e de Margarida Alves
dos Santos.
FRANCISCO CLAUDEMIRO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão gerente operacional, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e
dois de setembro de mil novecentos e setenta e sete (22/09/1977), residente e
domiciliado Travessa Domênico Zanata, 111, Conjunto Promorar Rio Claro, nesta
Capital, São Paulo, SP, filho de João Batista Ferreira e de Maria da Conceição
Mesquita Ferreira. PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão advogada, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital,
São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um
(14/02/1981), residente e domiciliada Rua Surucuás, 730, bloco 02, apartamento
23, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de
Ramão Orlando dos Santos e de Sirlene do Nascimento dos Santos.
MARCOS CELINO SOUZA, estado civil viúvo, profissão encarregado de obras,
nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira de Santana, BA no dia dezoito de março de mil novecentos e setenta e dois (18/03/1972), residente e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 635, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecilia Souza. MARIA BETANIA AVELINO DE SENA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Feira de Santana, Estado da
Bahia (CN:LV.A/076.FLS.258 FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no
dia quatorze de abril de mil novecentos e setenta e oito (14/04/1978), residente e
domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 635, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Avelino de Sena e de Flora Marta de Jesus.
ALEX DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão funileiro, nascido em São
Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.169-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia
dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e oito (19/08/1978), residente e
domiciliado Rua Manuel Setúbal, 53, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São
Paulo, SP, filho de José Augusto de Carvalho e de Ivone de Oliveira Carvalho.
MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA, estado civil divorciada, profissão professora,
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de
janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (29/01/1974), residente e domiciliada
Rua Manuel Setúbal, 53, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP,
filha de Francisco Alves de Lima e de Dulcides Alves de Lima.

WELLINGTON DO AMARAL FERREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.
078-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos
e oitenta e nove (20/04/1989), residente e domiciliado Rua Puraquê, 286, Vila
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco Ferreira e de
Gilena Geraldina do Amaral Ferreira. MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO SANTOS,
estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Feira de Santana,
Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.236-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA),
Feira de Santana, BA no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e cinco
(06/09/1975), residente e domiciliada Rua Puraquê, 286, Vila Campanela, neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cecilia da Conceição Santos.
CRISTIANO SILVA PEREIRA DE MÉLO, estado civil solteiro, proﬁssão gesseiro,
nascido em João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV.A/032.FLS.259-1º DISTRITO
DE PALMARES/PE), João Pessoa, AL no dia trinta de agosto de mil novecentos
e oitenta e seis (30/08/1986), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 147,
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Dodamin
Pereira de Mélo e de Leila Cassia Silva Pereira. LILIANE DE PAULA FRAZÃO
PEDREIRO, estado civil solteira, proﬁssão manicure, nascida em Belém, Estado do
Pará (CN:LV.A/105.FLS.196-3º DISTRITO DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia vinte e
dois de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (22/11/1986), residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 147, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Paulo Sergio Rodrigues Pedreiro e de Luzia Frazão Melo.
GILVAN FRANCISCO LOPES, estado civil solteiro, profissão empreiteiro, nascido em Ibitiara, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.100-NOVO HORIZONTE/
BA), Ibitiara, BA no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta e sete
(22/07/1977), residente e domiciliado Rua Norival Aparecido Costa, 111, neste
Distrito, São Paulo, SP, filho de Oremildes Francisco Lopes e de Maria Rita Lopes. TAMIRES CELESTINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/147.FLS.406-VILA
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e oito (01/04/1988), residente e domiciliada Rua Norival Aparecido Costa,
111, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Celestino dos Santos e de Zilma
Francisca dos Santos.
ADMILSON JOÃO GUILHERMINO, estado civil solteiro, profissão metalúrgico,
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/005.FLS.078V-SAÚDE/
SP`), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e seis
(10/12/1976), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 361, neste Distrito, São
Paulo, SP, filho de Valdemar Guilhermino e de Joselina Maria Guilhermino. LILIAN
FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida em São
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (08/12/1979), residente e domiciliada Rua Nova Beira, 361, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Maria Eliete Ribas da Silva.
JOÃO VITÓRIO MARIA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em
Bela Vista do Paraiso, Estado do Paraná, Bela Vista do Paraiso, PR no dia cinco de
janeiro de mil novecentos e cinquenta (05/01/1950), residente e domiciliado Rua
Castelo do Piauí, 367, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Egidio Maria e
de Inácia Vitório Maria. TEREZA DE SOUZA RICAS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Pedro do Avaí, Município de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais, Manhuaçu, MG no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos
e quarenta e quatro (26/11/1944), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí,
367, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pedro e Souza e de Avelina
de Todos os Santos.
GLAUBERT NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão motorista, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.279 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia
vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e cinco (25/03/1985), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 830, bloco 1-C, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho
de Olivar Irapuan da Silva e de Maria Lucia Nunes da Silva. ALYNE DE PAULA FERREIRA
BRAGA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Arcoverde, Estado de Pernambuco
(CN:LV.A/004.FLS.054 ARCOVERDE/PE), Arcoverde, PE no dia treze de abril de mil novecentos e setenta e sete (13/04/1977), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 830, bloco
1-C, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de José Lamartine Braga Filho e de
Maria Rita Ferreira Braga.

ALEXANDRO APARECIDO QUERINO, estado civil divorciado, profissão técnico
de telecomunicação, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São
Bernardo do Campo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e um
(12/06/1981), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 34-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos Querino
Filho e de Lourdes Galbiér Querino. ANA PAULA DE SOUZA, estado civil solteira,
profissão ajudante de produção, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital
(CN:LV.A/090.FLS.064V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de
mil novecentos e oitenta e quatro (02/08/1984), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 34-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo,
SP, filha de Josefa de Souza.

CICERO SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão operador de galvanoplastia,
nascido em Tanque D'arca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/008.FLS.179-TANQUE D'ARCA/
AL), Tanque D'arca, AL no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e um
(16/12/1991), residente e domiciliado Rua Giovanni Legrenzi, 519, casa 02, Cidade Antônio
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Francisco de Lucena Ferreira
e de Francisca Maria Santos Ferreira. SILMARA ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão cozinheira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.239V-ITAQUERA/SP),
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e sete (25/04/1987),
residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 519, casa 02, Cidade Antônio Estevão de
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Antonio Carlos Ribeiro de Souza e de Giselia
Almeida de Souza.

RONALDO MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo,
nascido em Iguatu, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.249V-1° OFÍCIO DE JOSÉ DE
ALENCAR/CE), Iguatu, CE no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e um
(10/05/1981), residente e domiciliado Rua Liderança, 127, casa 02, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Medeiros e de Marlene Freire dos Santos Medeiros. FRANCINALDA MOREIRA DO NASCIMENTO,
estado civil divorciada, profissão balconista, nascida em Antenor Navarro, Estado
da Paraíba, Antenor Navarro, PB no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos
e setenta e um (24/06/1971), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1411,
bloco 03, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Braz Pedro do
Nascimento e de Geralda Moreira.

JULIANO PEREIRA SAMORA, estado civil solteiro, proﬁssão corte e vinco, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 209,FLS.162-PENHA DE FRANÇA/SP),
São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (29/06/1985),
residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 298, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP,
ﬁlho de Cirilo Samora Neto e de Elizabeth Pereira Samora. ARACELI ROMÃO CAMARGO,
estado civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida em Ribeirão Preto, neste Estado (CN:LV-A-083,FLS.111V-1º SUBDISTRITO DE RIBEIRÃO PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia
vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (29/01/1992), residente e domiciliada Rua Waldemar Mancini, 298, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Paulo Rogerio
Camargo e de Zélia Archanjo Romão Camargo.

MINORU MORIMOTO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em
Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, Cruzeiro do Oeste, PR no dia vinte e cinco
de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (25/09/1959), residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 118, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kanji Morimoto e de Teruko
Iguchi Morimoto. JUSSARA SEREI, estado civil divorciada, profissão autônoma,
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de
fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (11/02/1974), residente e domiciliada Rua Caetano Lama, 118, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cuniaqui Serei e de Maria
de Lourdes Serei.
THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/109.FLS.002 LIBERDADE/SP), São Paulo,
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e três (30/10/1983), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apartamento 162, Vila
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Mendonça e de Maria
Gildete de Oliveira Mendonça. MICHELLE DE OLIVEIRA CARVALHO, estado
civil solteira, profissão dentista, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital
(CN:LV.A/071.FLS.243-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho
de mil novecentos e oitenta e sete (29/06/1987), residente e domiciliada Rua Sabiá
da Praia, 160, bloco B-02, apartamento 34-B, Jardim Pedra Branca, nesta Capital,
São Paulo, SP, filha de João Carvalho Filho e de Silvana de Oliveira Carvalho.
IAN MARCOS LOPES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de loja,
nascido em Simplício Mendes, Estado do Piauí (CN:LV.A/085.FLS.303-ITAPEVI/
SP), Simplício Mendes, PI no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e sete
(10/07/1997), residente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 420, casa 03, Jardim
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Lima e de Eliane
Lopes Vieira. JULIA ROBERTA CARDOSO FRANÇA DA SILVA, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/315.
FLS.102-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e
noventa e oito (07/07/1998), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 420,
casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel França da
Silva e de Adriane Cardoso da Silva.
ALEXSANDER DE PAULA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão
ajudante de pedreiro, nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/200.
FLS.170-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de
mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), residente e domiciliado Rua Goiti,
415, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gomes Ferreira
e de Luciana de Paula da Silva. LETICIA LOSCHIAVO DE CAMPOS, estado civil
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/348.FLS.200-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e
nove (03/07/1999), residente e domiciliada Rua Goiti, 415, Vila Campanela, neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Loschiavo de Campos e de Suria Eugenia Sudorio.
JESSÉ BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão teleoperador,
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.056V ALTO DA MOOCA/SP),
São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e dois
(31/03/1992), residente e domiciliado Rua João da Costa Ferreira, 100, casa 01,
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ari Oliveira dos Santos
e de Damaris Garcia Barbosa dos Santos. THAIS FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/246.
FLS.293-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil
novecentos e noventa e seis (19/11/1996), residente e domiciliada Rua Padre
Cláudio Gomes, 82, bloco C, apartamento 21, Conjunto Habitacional Padre Manoel
da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Josebias Farias da Silva e de
Mauriceia Gomes da Silva.
EDUARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de suporte técnico, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.085V ITAQUERA/SP), São
Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (02/09/1987),
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 148, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio dos Santos e de Ivone da Silva Célio. STEFANI
LUCENA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnico de enfermagem,
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e nove (04/07/1989), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 148,
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bartolomeu Lucena da Silva e
de Raimunda Maria da Silva.
KAUÊ SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão operador de
sac, nascido em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/271.
FLS.082-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (01/02/1997), residente e domiciliado Rua Alonso Escobar, 123, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho
de Rene Jordão de Oliveira Vieira e de Regiane Lima de Souza. EVELYN GRIZANT DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Subdistrito
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/292.FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo,
SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e sete (09/11/1997),
residente e domiciliada Rua Bento dos Reis, 80, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jessé de Almeida e de Vany Grizant
de Almeida.

RONI DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão analista de contratos, nascido em
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/253.FLS.002-CERQUEIRA CÉSAR/SP),
São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (17/01/1986),
residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 760, bloco A, apartamento 53, neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Ferreira dos Santos e de Joselita Dias dos Santos. KAREN CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão professora, nascida em Subdistrito Cerqueira
César, nesta Capital (CN:LV.A/305.FLS.251-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia
dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/01/1989), residente e domiciliada Rua
Fontoura Xavier, 760, bloco A, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Luiz
Carlos da Silva e de Eliana Maria de Oliveira.
GABRIEL DE BRITO BARRETO, estado civil solteiro, proﬁssão tecnólogo em radiologia,
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.104 ERMELINO MATARAZZO/SP),
São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e sete (20/05/1997), residente e domiciliado Rua Mandirituba, 78, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho
de Sandro Barreto e de Cleide Maria de Brito Barreto. SANY MENDES DA SILVA, estado
civil solteira, proﬁssão auxiliar de expedição, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital
(CN:LV.A/303.FLS.006V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de
mil novecentos e noventa e oito (27/02/1998), residente e domiciliada Rua Puraquê, 192, casa
03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Eduardo Mendes da Silva e de
Edjane Pereira de Lima.
JOSÉ CARLOS RODRIGUES JUNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão pintor, nascido em
Jandira, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.287-ITAPEVI/SP), Jandira, SP no dia vinte e um de
julho de mil novecentos e noventa e sete (21/07/1997), residente e domiciliado Rua Amanari,
397, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de José Carlos Rodrigues e de
Ana Paula da Silva Rodrigues. VITÓRIA DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, proﬁssão
estudante, nascida em Jandira, neste Estado (CN:LV.A/066.FLS.023-JANDIRA/SP), Jandira,
SP no dia quinze de junho de dois mil (15/06/2000), residente e domiciliada Rua Amanari, 397,
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Ivanilton Graciliano de Almeida e
de Rita de Cássia da Silva Santos.
FERNANDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão joalheiro, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e
setenta e quatro (14/08/1974), residente e domiciliado Rua Inauini, 155, casa 05, Parada XV
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de José Guerra da Silva e de Dirce Pires
de Oliveira. JÉSSICA SOARES VALENTIM, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e
três (12/02/1993), residente e domiciliada Rua Pixinguinha, 137, Jardim Maragogipe, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, ﬁlha de Jairos Soares Valentim e de Elizabeth
Aparecida Santos Valentim. Cópia Enviada pelo Oﬁcial de Registro Civil das Pessoas Naturais
de Itaquaquecetuba, neste Estado.
LUCIANO ANTONIO MONTEIRO, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/004.FLS.032V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia
vinte e três de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (23/01/1978), residente e domiciliado
Rua Carlos Puebla, 235, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Vicente Cassio Alves Monteiro e de Ivone Aparecida Monteiro. ALINE CHRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil
solteira, proﬁssão professora, nascida em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/167.
FLS.136V-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta
e um (20/01/1981), residente e domiciliada Rua Carlos Puebla, 235, Vila Verde, neste Distrito,
São Paulo, SP, ﬁlha de Valter Machado de Oliveira e de Marcia Aparecida de Oliveira.
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão porteiro, nascido
em Biritinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.057 BIRITINGA/BA), Biritinga, BA no dia dois de
dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (02/12/1969), residente e domiciliado Rua
Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 07, apartamento 42, neste Distrito, São Paulo, SP,
ﬁlho de Bonifácio Saturnino dos Santos e de Laurentina Oliveira dos Santos. JAILDA DA
SILVA SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão doméstica, nascida em Coaraci, Estado da
Bahia (CN:LV.A/033.FLS.114-COARACI/BA), Coaraci, BA no dia vinte e nove de julho de mil
novecentos e setenta e três (29/07/1973), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio
Allegreti, 757, bloco 07, apartamento 42, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Paulo Marques
dos Santos e de Eunice Silva Oliveira.
PAULO LEANDRO TOMAZ, estado civil divorciado, proﬁssão design de interiores, nascido
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e setenta e
seis (06/04/1976), residente e domiciliado Rua Caçador Narciso, 197, Jardim Beatriz, neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Maria Ines Tomaz. VIRGÍNIA DA CRUZ ROCHA, estado civil
divorciada, proﬁssão pedagoga, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de
dezembro de mil novecentos e setenta e oito (19/12/1978), residente e domiciliada Rua Caçador Narciso, 197, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de José Dias da Rocha e
de Maria Justina da Cruz Rocha.
ALEXANDRE ANTONIO ALENCAR, estado civil divorciado, proﬁssão consultor técnico,
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e
sessenta e nove (07/10/1969), residente e domiciliado Rua Mandirituba, 90, Vila Regina, neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de José Duarte de Alencar e de Elisa Irene de Alencar. TATIANA SILVA BRITO, estado civil divorciada, proﬁssão autônoma, nascida em Itaquaquecetuba,
neste Estado, Itaquaquecetuba, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e um
(01/04/1981), residente e domiciliada Rua Capão Bonito, 214, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba,
neste Estado, SP, ﬁlha de José Julio de Brito e de Maria do Carmo da Silva Brito. Cópia Enviada pelo Oﬁcial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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