
Gerir o tempo é um 
processo que ainda 
precisa virar rotina dos 
profissionais do direito, 
departamentos jurídicos 
e nos escritórios de 
advocacia

A correria do dia a dia, 
aliada à necessidade de 
cumprimento de prazos, 

faz com que advogados autôno-
mos e escritórios muitas vezes 
se percam na falta de organi-
zação. Priorizar uma estratégia 
de “arrumação” para a rotina é 
ainda mais fundamental.

Da organização da mesa de 
trabalho até o excesso de infor-
mação, o profissional do direito 
encontra diversos obstáculos 
para manter-se concentrado 
em sua rotina e precisa man-
ter ou até mesmo aumentar a 
produtividade. 

“A rotina do profissional do 
direito é dinâmica. Quanto mais 
organizado ele estiver, mas 
conseguirá entregar um bom 
trabalho e otimizar seu tem-
po, tendo oportunidade para 
atender mais clientes. Já exis-
tem plataformas que ajudam a 
otimizar e automatizar essas 
tarefas rotineiras”, explica 
Renan Oliveira, especialista em 
Direito Previdenciário e cofun-
dador do site Previdenciarista 
de consultoria especializada 
em Direito Previdenciário para 
advogados.

O especialista separou al-
gumas dicas para otimizar o 
tempo de trabalho e a rotina 
do advogado. Confira:
	 •	Organize	 e	 controle	 o	

fluxo de trabalho - O ad-
vogado trabalha em cima 
dos prazos dos proces-
sos nos quais representa 
uma parte. Estabelecer 
prioridades do que deve 
ser concluído, colocar as 
tarefas mais difíceis como 
prioridade e utilizar listas, 
agendas, planilhas são 
alguns exemplos de orga-
nização. Uma dica também 
é investir na Técnica Po-
modoro. 

  A técnica consiste na 
divisão do trabalho em pe-
ríodos de 25 minutos, sepa-
rados por breves intervalos. 
Assim, é mais difícil perder 
o foco ou se desviar para 
tarefas menos importantes, 
como responder um e-mail 

ou atender uma ligação que 
pode ser retornada depois.

	 •	Utilize	a	tecnologia	na	ges-
tão do tempo. Por falar em 
tecnologia, ela impactou – e 
continuará impactando - 
todos os setores. Com o 
Direito não é diferente. 
Hoje já é possível fazer 
acompanhamento online 
de processos, administrar 
a rotina dos escritórios de 
advocacia e também ter 
acesso a modelos de pe-
tições segundo a área de 
atuação, facilitando a rotina 
de trabalho e aumentando 
a produtividade.

  O site Previdenciarista, por 
exemplo, está no mercado 
desde 2013 e já possui 9 mil 
clientes - advogados espa-
lhados por todo o Brasil. A 
tecnologia pode resolver 
trabalhos braçais intermi-
náveis do direito em poucas 
horas e até prever chances 
de uma ação ter sucesso na 
Justiça, automatizar etapas 
do trabalho, gerar petições 
pré preenchidas, feitas a 
partir de documentos dos 
clientes, como o CNIS do 
INSS, além de gerenciar 
processos internos do 
escritório para facilitar o 
trabalho em ações judiciais.

	 •	Mantenha	 contato	 cons-
tante com os clientes - O 
envio de relatórios para 
cada cliente é uma forma 
de comunicar o andamento 
dos trabalhos. Além disso, 
é uma alternativa para a 
otimização e melhor ge-
renciamento do tempo, já 
que para as duas partes, 
ligações e reuniões ficam 
desnecessárias após o 
acompanhamento.

	 •	 Invista	 em	 especialização	
- As constantes modifica-
ções na legislação vigente 
são um desafio para qual-
quer advogado. Investir 
em cursos que possam 
atualizar seus conheci-
mentos são essenciais para 
o exercício da profissão e 
ajudam a manter e aumen-
tar a sua rede de contatos, 
proporcionando condições 
para novas oportunidades. 
Lembre-se que estar orga-
nizado é fundamental na 
hora de atender clientes 
novos.

Fonte: (https://previdenciarista.com/).

Especialista dá 4 dicas para 
melhorar produtividade 
na rotina do advogado
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Agendas conjuntas 
para os próximos 
dois anos
O presidente do CRCSP José Donizete Valentina 
recebeu, na manhã de ontem (23), a visita do 
vice-presidente de Política Institucional do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Joaquim 
de Alencar Bezerra Filho. O encontro aconteceu na 
sede do Conselho, na capital paulista

A reunião aconteceu para analisarem as agendas conjuntas do 
CFC e do CRCSP para os próximos dois anos. “Nosso obje-
tivo é unir esforços com o CFC, compartilhando o trabalho 

que fazemos pelo profissional da contabilidade e pela sociedade 
com nosso Conselho Federal e todos os CRCs”, afirmou Donizete.

Joaquim Bezerra parabenizou Donizete e desejou uma feliz 
gestão à frente do CRCSP. “Nós do CFC”, disse, “estamos à dis-
posição do CRCSP nesta empreitada pela valorização da profissão 
e do profissional” (CFC).

CFC e CRCSP

Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Política 
Institucional do CFC e Donizete Valentina, presidente do CRCSP.

O Congresso Brasileiro de 
Contabilidade –  idealizado pelo 
Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC) e realizado pela 
Fundação Brasileira de Conta-
bilidade (FBC) – ocorrerá de 15 
a 18 de novembro, em Balneário 
Camboriú (SC).

Terá como objetivo, contri-
buir para o debate de temas atu-
ais e tendências que conduzam 
ao desenvolvimento da área 
como ciência social aplicada e 
promete agradar pela progra-
mação técnica e científica com 
foco nas mudanças ocorridas 
na profissão nos últimos anos.

De acordo com a organização, 
o foco será na tecnologia aliada 
à contabilidade, além de ser 

21º Congresso Brasileiro 
de Contabilidade

“Ser Contábil: humano, digital e ético”: este é o lema da edição deste ano do congresso que 
espera reunir mais de seis mil  profissionais.

uma oportunidade para o de-
bate da evolução da classe. Os 
profissionais poderão submeter 
artigos científicos à avaliação.

Os artigos serão analisados 
por pelo menos dois consul-
tores ad hoc pelo sistema 
double blind review, sob a 
coordenação do Comitê Cientí-
fico do Congresso. Os critérios 
serão inovação,  profundidade, 
contribuição ao avanço do co-
nhecimento, da qualidade do 
referencial teórico, da análise 
dos resultados e das conclu-
sões. Também serão avaliados 
quanto à aplicação prática do 
conhecimento, à contribuição 
para a profissão contábil e à 
qualidade da análise dos resul-
tados e das conclusões.

Serão premiados os três 
melhores artigos científicos 
e os três melhores artigos 
técnicos, sendo: R$10.000,00 
(dez mil reais) para o primeiro 
colocado; R$8.000,00 (oito 
mil reais) para o segundo; e  
R$6.000,00 (seis mil reais) 
para o terceiro.

Serviço: Datas para Submissão 
dos artigos: Encerramento 
de submissão - 8/5/2020 - 
Divulgação dos resultados 
– 27/7/2020 -Prazo final para 
inscrição do candidato do 
autor – 28/8/2020
http://www.21cbc.com.
br/feira-de-negocios-e-
oportunidades/

(Comunicação CFC com Agência 
APEX)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006001-16. 2014.8.26.0291 O MM. Juiz de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Mário Ito Júnior - ME, CNPJ 07.835.435/0001-03, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando, 
em síntese: o Requerido contratou serviços da Requerente para ter passagem pelas praças de 
pedágio sem que fosse necessária a sua parada, efetuando, inclusive, a inclusão de diversos outros 
veículos. As cobranças ocorriam através da emissão de fatura, com débito automática em conta 
corrente, com dados fornecidos pelo Requerido, sendo que não foram liquidadas as faturas nº 
55013032, no valor de R$ 5.321,30, e nº 56946228, no valor de R$ 2.276,05. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de novembro de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0011339-83. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)de  
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Fazendo saber a(o) CR Center Central de Informações Call Center Ltda Me, CNPJ 
14.879.061/0001-85, que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de Sentença movi da por 
Luiz Riccetto Neto, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando-o ao pagamento da 
quantia de R$ 15.800,00 ( 09.09.2019) valor da dívida, por estar a empresa requerida em lugar 
ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue 
o pagamento da dívida (atualizada na data de seu efetivo pagamento), sob pena de incidência de 
multa de 10%, e pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da dívida, a ser 
atualizada na data do efetivo pagamento. Fica advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e 
Serviços S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 9h00, do dia 
31/01/2020, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São 
Paulo/SP, CEP 04306-020, a fim de deliberarem sobre a alienação de parte da carteira de clientes da 
Companhia e assunção de não concorrência. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

Style YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.394.244/0001-61-NIRE: 35.227.632.345

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 15 de Janeiro de 2020
Data, Hora e Local: 15/01/2020, às 16h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, sala 34, Vila Nova Conceição/SP, Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade, conforme segue: 
(i) YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ/MF nº 11.653.262/0001-71, neste ato 
representada por seu administrador Abrão Muszkat, RG 2.935.505-9 SSP/SP e CPF/MF 030.899.598-87; (ii) Ti-
bério Construções e Incorporações S.A., CNPJ/MF 47.140.330/0001-46, neste ato representada, por seu 
bastante procurador Carlos Eduardo Araújo Tibério, RG 10.446.885-3 SSP/SP e CPF/MF 086.823.178-93, 
(iii) VRE D2 S.A., CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28, representada por seus diretores (i) Marcelo Rezende Rai-
nho Teixeira, RG 36.556.944-6 SSP/SP e CPF/MF 295.654.088-26; (iii) Thiago Bellini Motta Leomil, RG 
29.414.663-5 SSP/SP e CPF/MF 279.374.248-18. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat ;Secretário: Franco Gerodetti Neto. 
Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmen-
te às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 15.000.000,00, sendo que o capital social final após a 
redução será de R$16.608.181,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se a ata aprovada e assinada por todos os só-
cios. SP, 15/01/2020. Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário; YP Real Estate Em-
preendimentos e Participações Ltda. - Abrão Muszkat; Tibério Construções e Incorporações 
S.A.-Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil.

 YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27-NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 20 de Janeiro de 2020
Data, Hora e Local: 20/01/2020, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° Andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat e Secretário: Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia e Delibera-
ções: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$15.00.000,00, sendo que 
o capital social atual da empresa é de R$97.500.000,00 e após a redução será de R$82.500.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 
20/01/2020. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário; Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat-
Diretor Presidente; Franco Gerodetti Neto-Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC-(p.p) Ricardo José da Silva Raoul-Procurador.

YP Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda.

CNPJ/MF 11.653.262/0001-71- NIRE 35.224.034.927
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30 de Dezembro de 2019

Data, Hora e Local: 30/12/2019, às 10hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto  
41, Vila Nova Conceição.Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat e Secretá-
rio: Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da empresa de R$ 20.000.000,00, 
por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade, passando o capital social para R$ 11.595.540,00. Deliberações: Dis-
cutida a matéria em pauta, por unanimidade, resolvem os sócios reduzir o capital social proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, passando o capital social de R$ 31.595.540,00 para R$ 11.595.540,00 representado por 11.595.540 quotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 30/12/2019. Mesa: Abrão Muszkat-
Presidente, Franco Gerodetti Neto-Secretário; Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Franco 
Gerodetti Neto; Paladin Realty YI Homes Investors (Brazil), LP, (p.p) Daniel Dias Takase,(p.p) Ricardo José da Silva Raoul;

Consumidores 
brasileiros 
esperam 
inflação de 5%

Os consumidores bra-
sileiros acreditam que 
o país terá uma inflação 
acumulada de 5% nos 
próximos 12 meses. O re-
sultado é da Expectativa 
de Inflação do Consumidor, 
realizada em janeiro pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A taxa da pesquisa 
de janeiro é 0,2 ponto per-
centual acima do resultado 
obtido no levantamento de 
dezembro de 2019 (4,8%).

A pesquisa é feita com 
base em entrevistas com 
consumidores brasileiros, 
que respondem à seguinte 
pergunta: “Na sua opinião, 
de quanto será a inflação 
brasileira nos próximos 12 
meses?”. Segundo a econ-
omista da FGV, Renata de 
Mello	 Franco,	 depois	 de	
ficar dois meses no nível 
mínimo da série histórica, a 
expectativa de inflação su-
biu principalmente devido 
à alta do preço das carnes, 
que têm impacto na cesta 
de compras dos consumi-
dores de renda mais baixa 
(ABr).

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 - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOSÉ CARLOS SILVA DE AMORIM, estado civil divorciado, profissão 
coordenador técnico de áudio e vídeo, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/12/1973, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Nascimento de 
Amorim e de Zenaide Silva de Amorim. A pretendente: RAQUEL OLIVEIRA MARQUES, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 
17/01/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Pereira Marques e de Lucia Gomes Oliveira Marques.

O pretendente: ANDRE MOREIRA MODENA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 13/04/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ariovaldo Modena e de Rosemeire Moreira Modena. 
A pretendente: JOANA MARTINS DANTAS DO AMARAL, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Pari, SP, no dia 14/07/1999, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Artur do Amaral e de Rogeria Martins Dantas.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador 
de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/06/1959, residente e domicilia-
do neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Tudes da Silva e de Arminda Dias da 
Silva. A pretendente: SUELI LAURENTINO DA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
babá, nascida em Campina Grande, PB, no dia 25/04/1964, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Palo, SP, filha de Antonio Laurentino da Costa e de Elvira dos Santos.

A pretendente: DAFFENNE CRISTINA CAETANO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão segurança, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 29/11/1988, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Walker Rodrigues e de Débora 
Cristina Caetano Rodrigues. A pretendente: FRANCISCA ROSILANDIA PIMENTA, 
estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Jaguaretama, CE (registrada 
em Quixadá, CE), no dia 05/04/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, 
SP, filha de Manuel Gomes Pimenta e de Maria Edite Pimenta.

O pretendente: FERNANDO LUZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 27/06/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Henrique Alberto Rodrigues Junior e de Sonia Apareci-
da Luz Rodrigues. A pretendente: PAULA OKADA TONG, estado civil solteira, profissão 
analista de marketing, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 18/05/1991, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Chi Iek Tong e de Elise Machiko Tong.

O pretendente: THIAGO PALACIO SOUZA, estado civil solteiro, profissão gerente de 
operações, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 22/10/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Carlos de Souza e de 
Rose Meire Palacio de Souza. A pretendente: CAROLINE CARDOSO MIRANDA RICCA, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no 
dia 04/03/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Hamilton 
Miranda Ricca e de Sandra Regina Cardoso Ricca.

O pretendente: IGOR NOVAES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 15/09/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Silva de Sousa e de Renilda dos Santos Novaes. 
A pretendente: BIATRIZ DA SILVA JUSTINO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Intanhaém, SP, no dia 09/03/2000, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, filha de Robson Luiz Justino e de Maria Edilene da Silva Cavalcante.

O pretendente: ROMULO DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 19/03/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Puertas Rodrigues e de Zenilda Ferreira 
de Souza Rodrigues. A pretendente: CAMILA CESAR REZENDE, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 22/10/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de George de Paula Rezende e de 
Cláudia Aparecida Cesar Rezende.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: RAFAEL SCHEFFER ACEDO DOS SANTOS, profissão: funcionário 
público municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, 
data-nascimento: 23/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Antonio Aparecido dos Santos e de Marcia Scheffer Acedo. A pretendente: 
PAULA KAZUE OKA DE SOUZA, profissão: funcionário público municipal, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/07/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Candido de Souza e de 
Neusa Tomie Oka de Souza.

O pretendente: WILLIAN HILLES PIRES, profissão: técnico de emissões atmosférica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
04/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo 
Luiz Pires e de Ivete Aparecida Hilles Santos Pires. A pretendente: JÉSSICA BONA 
LEME, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
data-nascimento: 02/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Marcia Bona Leme.

O pretendente: RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA CAITANO, profissão: encarregado 
de expedição, estado civil: divorciado, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 
13/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Caitano Filho e de Sandra da Silva Figueira Caitano. A pretendente: CAMILO ANTONIA 
SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio José Sousa Santos e de Meire Antonio Santos.

O pretendente: ANTÔNIO XAVIER PEREIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Orós - CE, data-nascimento: 14/02/1956, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, filho de Francisco Xavier da Silva e de Maria Stela Pereira da 
Silva. A pretendente: IARECEMA DA ROCHA DE QUEIROZ MATIOLI, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes - BA, data-nascimento: 
06/12/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Saturnino 
Cipriano da Rocha e de Maria Dias da Rocha.

O pretendente: ALEXSANDER SALAS RODRIGUES, profissão: analista atuarial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 15/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo de Jesus Rodrigues e 
de Edna Salas Rodrigues. A pretendente: ISABELA PAZ LEITE SUBENCO, profissão: 
encarregada de frios, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 10/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Agnaldo Subenco e de Rosangela Paz Leite.

O pretendente: BRENO ISRAEL GOIS VIEIRA MELLO, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 29/04/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sandro Vieira Corrêa de Mello 
e de Valkatia Gois Vieira de Mello. A pretendente: DANIELA BENEDITO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 18/05/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geancarlo Roque dos 
Santos e de Roseane Benedito.

O pretendente: RICARDO APARECIDO DA SILVA TORRES, profissão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
27/09/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Inacio 
Severiano Torres e de Creusa Rodrigues da Silva Torres. A pretendente: DULCE 
DE SOUZA SILVA, profissão: funcionária pública federal, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Ilhas das Flores - SP, data-nascimento: 19/07/1951, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jocelino José da Silva e de 
Noemia de Souza Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Francisco - MG, data-nascimento: 24/05/1951, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Anizio Pereira Lima e de Josefa 
Soares Lima. A pretendente: MARIA DE LOURDES DANIEL, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Inajá - PE, data-nascimento: 15/03/1935, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Zeferino Justo da Silva e de 
Virginia Daniel da Silva.

O pretendente: SILAS HENRIQUE SANTOS TEIXEIRA, profissão: operador de docu-
mentos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 
24/02/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Zaqueu 
Teixeira e de Maria da Penha Santos Teixeira. A pretendente: THAIS RODA LIROLLA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro 
- SP, data-nascimento: 01/10/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Marcos Antonio Lirolla e de Silvia Regina Roda Lirolla.
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