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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: CARLOS JOSÉ CONEGUNDES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão carteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Conegundes dos Santos e de Joana Rosa 
dos Santos. A pretendente: MARIVALDA ROSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Ferreira Santos e de Maria Dalva dos Santos.

O pretendente: MATEUS ROBERTO NUNES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Cosmo de Lima e de Marisa Aparecida 
Nunes. A pretendente: CINTHIA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/02/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Marques da Silva e de Maria 
Pereira dos Santos Silva.

O pretendente: AGNALDO ZEFERINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Zeferino dos Santos e de Roselita Francisca dos 
Santos. A pretendente: CRISTINA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil divorcia-
da, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Candido de Oliveira e de Eulina 
Maria de Jesus.

O pretendente: LUIZ ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gonçalves de Oliveira e de Sandra Pereira Lima de 
Oliveira. A pretendente: SARA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mac Luiz Ribeiro Oliveira e de Zenilda Pereira da Silva.

O pretendente: OCEANO SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Belmonte, BA, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Celito Lima e de Maria José da Silva. A pretendente: ANA PAULA SOUZA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(14/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos 
Almeida da Silva e de Cristiane Maria de Souza.

A pretendente: MARIA HELENA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Quinta do Sol, PR, no dia (27/05/1967), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Ferreira Gomes e de Maria do Carmo 
Gomes. A pretendente: SIMONE GERALDO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em Itaporanga, PB, no dia (30/09/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo dos Santos e de Iraci 
Temoteo dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARVALHO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
comercial, nascido em Jitauna, BA, no dia (12/02/1956), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laudelino Manoel de Araujo e de Olisvalda Carvalho 
Araujo. A pretendente: ARLENE SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Ico, CE, no dia (18/03/1968), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Araujo de Oliveira e de Maria Soares Dantas.

O pretendente: RAFAEL DOMINGOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Paulo dos Santos e de Maria Lucia Domingos 
da Cruz. A pretendente: ADRYELLE FABRINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Arapiraca, AL, no dia (19/02/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelmo Inácio da Silva e de Josefa Ana da Silva.

O pretendente: WELLINGTON FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Jose da Silva e de Maria das Graças 
da Silva. A pretendente: SUELI LIMA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora 
de idosos, nascida em Itapetinga, BA, no dia (11/07/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emilio Marques Silva e de Norma Lucia Lima Silva.

O pretendente: ADRIANO MAXSUEL NEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Rosa de Oliveira e de Jordi-
leuza Neves Moreira. A pretendente: RITA DE CASSIA SOUZA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Santo André, SP, no dia (30/12/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elielson Gonçalves da Silva 
e de Ana de Cassia Alves de Souza.

O pretendente: JOÃO FELIPE SANCHES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Araujo e de Claudete Sanches. A 
pretendente: JÉSSICA CRISTINA RAMOS BIZERRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Campinas, SP, no dia (17/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Gomes Bizerra e de Erica Ramos.

O pretendente: MARSTERSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Recife, PE, no dia (25/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Farias da Silva e de Ladijane Maria Rodrigues. A pretendente: 
LAYANE CARVALHO PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de tele atendimento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jeferson dos Santos Pinheiro e de Renata Aparecida Carvalho do Rego.

O pretendente: ANDRÉ EDUARDO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
operacional, nascido em Santo André, SP, no dia (20/01/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andrelino Gomes e de Eliana Martins Gomes. A 
pretendente: PRISCILLA MEIRELES DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manuel Celestino de Jesus e de Clemilda Meireles de Jesus.

O pretendente: HAROLDO DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Haroldo Batista Pereira e de Palmira de Almeida 
Pereira. A pretendente: ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Angelo de Souza e de 
Francisca Santos de Souza.

O pretendente: MAURICIO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de montagem, nascido em Ilhabela, SP, no dia (22/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Angelo de Souza e de Francisca Santos de 
Souza. A pretendente: ERIONÁDYA DE OLIVEIRA MELO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Teixeira, PB, no dia (14/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo dos Anjos Melo e de Eroneide Marcelino de Oliveira.

O pretendente: GLEIDSON ROMERO MORAIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
abastecedor, nascido em Catende, PE, no dia (23/02/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josemar Alfredo da Silva e de Telmira Maria Morais da 
Silva. A pretendente: SUELLEN DA SILVA DANTAS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Helio Dantas e de Sonia Maria Silva Dantas.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/11/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Carlos de Lima e de Roseli Aparecida da Silva 
Lima. A pretendente: KAMILLA MARQUES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Anisio Silva Oliveira e de Antonia Marques de Araújo Oliveira.

O pretendente: ANTONIO PAULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Jales, SP, no dia (14/09/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Domingo Antonio dos Santos e de Maria de Lourdes Bezerra. A 
pretendente: MÁRCIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cobradora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Juvenal da Silva e de Francisca Alquimim da Silva.

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gasista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Juvenal da Silva e de Francisca Alquimim da Silva. A pretendente: 
BRUNA RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/10/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Alves dos Santos e de Tereza Raimundo dos Santos.

O pretendente: UÉLITON DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Cândido Sales, BA, no dia (14/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Nogueira da Silva e de Edite Pereira de Sousa. 
A pretendente: DOMÊNICA DE OLIVEIRA MARCELINO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/09/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo Marcelino e de Dalva Maria de Oliveira Marcelino.

O pretendente: JOSIEL MALAQUIAS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão balconis-
ta, nascido em Sento-Sé, BA, no dia (27/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jadilson Ribeiro Machado e de Marleide Malaquias Machado. 
A pretendente: EDENILDE CEDRAZ DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
lavradora, nascida em Pindobaçu, BA, no dia (26/02/1982), residente e domiciliada em 
Pindobaçu, BA, fi lha de Francisco Bento dos Santos e de Valdeci Cedraz dos Santos.

O pretendente: LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
de aplicativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/11/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Galdino de Oliveira e de Maria Nilza de Brito. 
A pretendente: TALITA REGINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão monitora 
de transporte escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1992), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Claudia dos Santos Pereira Castro.

O pretendente: FRANCISCO LIMA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Iguatu, CE, no dia (23/02/1963), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Moacir José de Lima e de Júlia Viana de Melo. A pretendente: MARIA 
ADILUCIA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedor, nascida em Iguatu, 
CE, no dia (21/01/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Rosa da Silva e de Luiza Couto Fernandes de Lima.

O pretendente: FELIPE BORTOTTI DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
prevenção de perdas, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1987), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dorival Dutra Duarte e de Jucélia 
Bortotti Vitor Duarte. A pretendente: PALOMA SILVA MACHADO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de importação, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1994), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcos Machado e de 
Maria Marilene da Silva Machado.

O pretendente: SAMUEL MAGALHÃES FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eleno da Silva Freitas e de Ivone Angela de 
Magalhães Freitas. A pretendente: JENNIFER RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1998), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vladimir Araujo Ribeiro e 
de Graciele Pereira da Silva.

O pretendente: GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
almoxerife, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Silva e de Joelma Vieira dos Santos 
Silva. A pretendente: STEPHANIE DIAS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosimeire Dias.

O pretendente: JORGE REIS DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Luiz de Jesus e de Miraldina Reis de Jesus. A preten-
dente: EDJA RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Maceio, AL, no dia (09/03/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edalmo Domingos do Nascimento e de Elizete 
Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: JADIR RODRIGUES LOPES, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
de pintor, nascido em Buenopolis, MG, no dia (07/05/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vitalino Lopes e de Miguela Rodrigues Lopes. 
A pretendente: ROSELI MARIA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Raimundo de Sousa e de Joana Rodrigues de Sousa.

O pretendente: YURI DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaque de Souza e de Marilene Edelvita da Silva. A 
pretendente: DÉBORA RIBEIRO LUIZ, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Mutum, MG, no dia (01/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valtencir Theodoro Luiz e de Valéria Lopes Ribeiro.

O pretendente: HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco do Nascimento 
e de Neilde de Jesus Cardoso. A pretendente: JESSICA BATISTA RESENDES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(17/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Batista de Resendes e de Elza Felisbino de Resendes.

O pretendente: MARIANO DE MOURA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Feira Nova, PE, no dia (04/05/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Manoel da Silva e de Creuza Xavier de Moura. A 
pretendente: MARIA DA PENHA HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (06/06/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Henrique.

O pretendente: BRUNO VIEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascido em Campos Gerais, MG, no dia (16/05/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Vieira da Silva e de Maria de Lourdes 
Silva. A pretendente: ALINE DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de credito e relacionamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Eremilton de Jesus 
Rodrigues e de Marlene de Souza Rodrigues.

O pretendente: FÁBIO RIBEIRO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues de Abreu e de Quiteria Ribeiro de Abreu. A pre-
tendente: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão fi scal de 
prevenção, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lidio Alves dos Santos e de Antonia Rodrigues de Araujo.

O pretendente: KAIQUE SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Souza Costa e de Maria de Fatima Santos Costa. A 
pretendente: AMANDA KAROLINY SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Augusto dos Santos e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: BRUNO CAIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Rocha da Silva e de Jorgina Maria da Silva. A pretendente: 
THAIS MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (08/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dalton Luiz dos Santos e de Silvana Gonçalves de Miranda Santos.

O pretendente: ROGERIO DE ARAUJO SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Poá, SP, no dia (22/01/1986), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Vladimir de Souza e de Rosana Aparecida de Araujo. 
A pretendente: THAILA LANE CERQUEIRA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Reginaldo Xavier e de Josenilda Cer-
queira Xavier.
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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: RODRIGO DE MARTINO FERRARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
contador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/05/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Caetano Ferrara e de Rosa Maria 
de Martino Ferrara. A pretendente: FATIMA FELIS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/08/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Felis Cardoso e 
de Cordolina da Silva Araujo Cardoso.

O pretendente: BRUNO SANTANA MARTARELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/06/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elzio Rocha Martarello e de Marilene 
Santana Martarello. A pretendente: BRUNA BARRIOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/08/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adecio Benedito Barrios e 
de Susana de Jesus Caparoz Barrios.

O pretendente: EDNEI DE MORAES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão coor-
denador comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/11/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednei de Moraes e de 
Maria Aparecida Martins Morais. A pretendente: PAMELA GUIMARÃES PARIS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão estilista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (14/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Mateus Paris e de Rosemeire da Silva Guimarães.

O pretendente: RODRIGO POLIZELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/03/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flaudecir José Francisco Polizello e de Maria Suely 
Gregório Polizello. A pretendente: JESSICA RODRIGUES LEME, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/09/1987), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Pereira Leme e 
de Magaly Rodrigues.

O pretendente: THIAGO YOSHINAGA TONHOLO SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão médico, estado civil solteiro, nascido em Marília - SP, no dia (27/09/1990), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Edward Roberto Tonholo Silva e de 
Angela Nishikawa Yoshinaga Silva. A pretendente: BRUNA GUTIERRES GAMBIRASIO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (25/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luigi 
Gambirasio Júnior e de Elaine Sanchez Gutierres Gambirasio.

O pretendente: FABRICIO FRANCO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancá-
rio, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/04/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Franco Rodrigues e de Sonia Maria Monteiro 
Rodrigues. A pretendente: TEREZINHA APARECIDA ALAMINO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/06/1969), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carmem Alamino.

O pretendente: LUCIANO FORTINI BUSSADORI, de nacionalidade brasileira, profi ssão corretor 
de seguros, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Villa Bussadori e de Sonia Maria 
Fortini Bussadori. A pretendente: FABIANA LOIOLA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/02/1972), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Noel Loiola e de Gloria Antonia Martins.

O pretendente: EMERSON ALMEIDA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cumim, 
estado civil solteiro, nascido em Januária - MG, no dia (09/09/1993), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Edson de Araújo e de Marlene de Almeida Araújo. 
A pretendente: NÁJLA MELO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão balconista, 
estado civil solteira, nascida em Januária - MG, no dia (05/09/2000), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldemar Lima Pereira e de Eliete Borges Melo Pereira.

O pretendente: THIAGO FARIA DE ARAUJO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/10/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeni Faria dos Santos e de Edelanir 
Damasceno de Araujo Santos. A pretendente: REGINA OLIVEIRA ROSA ROSA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão administradora, estado civil solteira, nascida em Araçuaí 
- MG, no dia (26/01/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Domingos Rosa dos Santos e de Ana das Graças Lopes Santos.
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A região leste da Austrália e 
principalmente a cidade 
de  Sydney, foram ontem 

(10) cobertas por uma nuvem 
de fumaça tóxica causada por 
incêndios fl orestais, alimenta-
dos por um clima “extremo”, se-
gundo disseram as autoridades 
locais. Na cidade mais populosa 
do país, os gases provocaram 
os disparos de detectores de 
incêndio, levando os bombeiros 
a ir a diversos prédios.

Uma regata foi interrompida 
pelos organizadores por conta 
das condições descritas como 
‘muito perigosas’. “A fumaça 
causada pelos incêndios é 
tão forte no porto que não 
se consegue ver nada, por 
isso é muito perigoso”, disse 
o porta-voz de Sydney Solas, 
Di Pearson. Algumas ligações 
marítimas foram canceladas 
e, nas escolas, as crianças 

Incêndios fl orestais atingem a 
Austrália e elevam poluição urbana
Uma regata foi interrompida pelos organizadores por conta das condições descritas como ‘muito perigosas’

fi caram confi nadas ao inte-
rior dos edifícios durante os 
intervalos.

O Departamento de Meteoro-
logia australiano informou que 
a qualidade do ar em Sydney 

atingiu hoje um nível perigoso, 
em razão da densa camada de 
fumaça proveniente dos in-
cêndios fl orestais. “Os ventos 
fracos e a fumaça abundante 
diminuíram os níveis de visibi-

Pedestres usam máscaras para reduzir efeitos da 

poluição em Sydney.

lidade em Sydney e arredores 
e a qualidade do ar é agora 
considerada perigosa” para a 
saúde, disseram as autoridades 
australianas.

Além de Sydney, outras 
cidades como Camberra exce-
deram os níveis de poluição, 
geralmente registrados em 
outras cidades asiáticas que 
acusam frequentemente níveis 
elevados de poluição, de acordo 
com o Índice Mundial de Qua-
lidade do Ar.

No estado de New South 
Wales, cuja capital é Sydney, 
as autoridades registraram 
hoje 80 incêndios ativos, dos 
quais 35 estão sem controle. 
Desde 1º de julho passado, 
os incêndios causaram seis 
mortos, destruíram centenas 
de casas e 13 mil quilômetros 
quadrados de terra em toda a 
Austrália (RTP/ABr).
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Estrangeira de Hollywood 
anunciou a lista de indicados 
para disputar a 77ª edição do 
Globo de Ouro, que acontece 
no próximo dia 5 de janeiro 
em Los Angeles. O filme “Dois 
Papas”, dirigido pelo brasilei-
ro Fernando Meirelles, que é 
baseado na história da renún-
cia do papa Bento XVI e na 
ascensão do papa Francisco, 
recebeu quatro indicações. 

Ao todo, 25 categorias serão 
premiadas, sendo 14 de cine-
ma e 11 de TV. O filme com 
mais indicações, um total de 
seis, incluindo ‘melhor filme’, 
é “História de um casamen-
to”, seguido por “Era uma 
Vez em... Hollywood” e “O 
irlandês”, com cinco.

‘Dois Papas’ é indicado a 4 categorias no Globo de Ouro 2020
O “Coringa”, por sua vez, 

também recebeu quatro in-
dicações: “Melhor Filme de 
Drama”, “Melhor Trilha So-
nora Original”, “Melhor Ator 
de Drama - Joaquin Phoenix”, 
e “Melhor Diretor - Todd 
Phillips”. Já o representante 
brasileiro citado na pré-lista 
de Filme Estrangeiro, “A vida 
invisível”, de Karim Aïnouz, 
não recebeu indicações. 

Um dos principais desta-
ques da categoria ficou com 
o longa sul-coreano “Parasi-
ta”. Na lista de anunciados 
entre as produções da TV, 
“The Crown”, “Chernobyl” 
e “Inacreditável” aparecem 
com quatro indicações cada 
(ANSA). 

A 77ª edição do Globo de Ouro acontece no próximo dia 5 de 

janeiro, em Los Angeles. 
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