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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos A política 
e os limites da dor 
Cursando mestrado 
em Sociologia, 
travei contato com a 
obra ‘Em defesa da 
política’, de Marco 
Aurélio Nogueira, 
professor titular de 
Teoria Política, na 
Unesp, pesquisador 
e um intelectual 
público

A obra tem um estilo 
que prima pela cla-
reza estética con-

jugada a um excepcio-
nal ferramental analítico 
objetivando defender a 
Política, com P maiúsculo. 
Passados 20 anos, o escrito 
de Nogueira permanece 
atual e inquietante. Em 
uma recente avaliação de 
meus alunos que, em tem-
pos pandêmicos, realiza-
ram a tarefa no aconchego 
de seus lares, usei trechos 
do referido livro. 

Costumo, sempre, após a 
prova, comentar o que era 
esperado, relembro os au-
tores estudados (no caso: 
Maquiavel, Hobbes, Locke 
e Rousseau) e discuto com 
a turma a correção. Neste 
momento, li alguns trechos 
de Nogueira, especialmen-
te, acerca do cansaço e da 
descrença na política: 

“O quadro geral é de des-
crença e desilusão. A gran-
de maioria simplesmente 
se deixa levar. Perde a fé 
na vida pública, entrega-se 
ao fatalismo e à resignação, 
ao deslumbramento pe-
rante o poder, caindo nos 
braços dos ilusionistas de 
plantão”. 

E, sobre os políticos, 
complementa: “Os políti-
cos profissionais são inter-
mediários, representantes, 
lideranças. Vivem e agem 
no interior de um sistema. 
A boa ou a má qualidade 
deles depende da quali-
dade dos que são por eles 
representados, dos valo-
res que prevalecem e da 
armação institucional em 
que operam”.

No que tange à defesa 
da política, aduz que: “Sair 
em defesa da política, 
portanto, não é algo que 
se confunda com a defesa 
dos políticos ou das insti-
tuições que nos governam; 
é, ao contrário, uma opera-
ção destinada a defender 
a hipótese mesma da vida 
comunitária. Correspon-
de à necessidade vital de 
manter abertas as com-
portas de oxigênio, para 
que possamos continuar 
a respirar”. 

Durante a aula, comen-
tando a avaliação realizada 
e relendo Nogueira, dei-me 
conta da situação lamentá-
vel de nossa existência no 
Brasil, que, infelizmente, 
tem conjugado um cená-
rio de pandemia e de uma 
política que se distanciou 
de seu nobre objetivo que 
é organizar a vida coletiva. 

Teríamos caído, segundo 
a advertência de Nogueira, 
nos braços dos ilusionistas 
de plantão? Daqueles que 
negam e atacam a políti-
ca, mas estão no bojo do 
sistema que condenam? 
E, ainda, não podemos 
nos esquecer, jamais, que 
“políticos profissionais são 
intermediários” e que a 
“boa ou má qualidade deles 
depende da qualidade dos 
que são por eles represen-
tados”. 

Assim, continua, quase 
sempre, a preponderar 
um discurso sedutor, uma 
retórica que busca culpar a 
política e os políticos, mas 
sem levar em conta que, 
no Executivo e no Legis-
lativo, há os detentores de 
mandato que foram, legiti-
mamente, eleitos. Apontar 
o dedo acusador para os 
políticos implica, no limite, 
apontar para o espelho, 
cujo reflexo apresenta a 
face de nossa sociedade. 

Estamos, todos, em maior 
ou menor grau, esgotados, 
pouco esperançosos. A do-
ença - com os contamina-
dos e mortos - não é, como 
no início, de confortáveis 
abstrações que pareciam 
distantes, como, por exem-
plo, “idosos”, “grupos de 
riscos”, “portadores de 
comorbidades”. Não. Nos 
dias que correm, as mortes 
estão, cotidianamente, em 
nossas famílias, no grupo 
de amigos, nos colegas de 
trabalho. 

Todos, crianças, jovens, 
saudáveis, atletas, estão 
perdendo a vida. As redes 
sociais apresentam fotos 
e dizeres como “luto”, 
“tristeza”, “meu amor se 
foi”, “minha vida acabou”. 
Escrevi, alhures, que, no 
Brasil, já havíamos nos 
acostumados a um número 
de quase 100 mil mortos 
por ano (60 mil assassi-
natos e 40 mil mortes no 
trânsito), há tempos nós 
normalizados o anormal. 

Qual o limite para tanta 
dor? Não sei. Vamos, por 
enquanto, suportando. 
Creio, no entanto, que o 
rescaldo desta tragédia 
nos deixará individual e 
coletivamente alquebra-
dos, os custos psicológi-
cos e sociológicos serão 
enormes. Os sinais, aqui, 
são péssimos: temos cri-
se econômica, ausência 
e atrasos na vacinação, 
desemprego, inflação, au-
mento de preços, fome e 
o Brasil isolado do mundo 
por ser o epicentro da atual 
onda da pandemia. 

Segundo dados da OCDE, 
o Brasil é o país que, den-
tre as grandes economias, 
apresenta desaceleração 
do crescimento neste co-
meço de ano. 

A reconstrução do país, 
pós pandemia, e, também, 
de nossas esperanças não 
será obra simples, rápida e 
de algum líder iluminado, 
sempre presente dado 
à nossa cultura política 
messiânica. Autocratas 
se apresentarão como 
demiurgos, com soluções 
mágicas e, obviamente, 
enganosas. 

Para o bem o para o mal, 
qualquer ideia ou projeto 
para o país dependerá da 
Política, dos esforços coa-
dunados de políticos e de-
mais cidadãos. Espero que 
estejamos preparados para 
tamanho desafio. Espero 
que a dor encontre seu 
limite e seja substituída por 
tempos felizes; da felicida-
de cotidiana, simples, do 
cafezinho com os amigos, 
da caminhada no parque, 
do abraço apertado, da 
festa de aniversário, do 
diálogo sem ódio e rancor. 

Que a Política seja o oxi-
gênio da democracia e não 
a falta dele que nos sufoca. 

(*) - É professor e pesquisador 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Graduado em Ciências 
Sociais, Mestre e Doutor em 

Sociologia, pela Unesp.
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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:

ANDRÉ DE FREITAS VALADÃO, estado civil solteiro, profissão analista de suporte 
técnico, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.261-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta (14/02/1990), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 126, apartamento 21-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel de 
Moraes Valadão e de Celina Paz de Freitas. DÉBORA LÚCIA DOS SANTOS SOUSA, 
estado civil divorciada, profissão analista de seguros, nascida em Jaboatão dos Gua-
rarapes, Estado de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, PE no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (25/09/1991), residente e domiciliada Rua 
Emílio Serrano, 126, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José dos Santos e de Josilda Jozué do Nas-
cimento.

LUCAS SOUSA FARIAS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina injetora, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/178.FLS.001V-SUZANO/SP), Suzano, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e oito (16/08/1998), residen-
te e domiciliado Rua Padre José Vieira de Matos, 178, apartamento 22-A, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Farias e de Cleia Sousa Farias. DAYANA GONÇALVES DOS REIS, estado civil soltei-
ra, profissão publicitária, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/275.FLS.155V 
DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e 
noventa e oito (24/09/1998), residente e domiciliada Rua Padre José Vieira de Matos, 
178, apartamento 22-A, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Joselito Batista dos Reis e de Maria Aparecida Gonçalves 
de Jesus Reis.

HAROLDO PAIXÃO DE JESUS, estado civil divorciado, profissão auditor, nascido nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta (07/05/1980), 
residente e domiciliado Travessa Leopoldo Brigido, 88, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Oscarino Paixão de Jesus e de Maria Clara de Jesus. MONIKE 
ROSA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.054-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/09/1988), residente 
e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 480, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilson Rosa Santos e de Marlene 
Gomes dos Santos.

ADÉLIO LOPES LEITE, estado civil solteiro, profissão técnico pleno, nascido em Feira 
Nova, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/032.FLS.135 GLÓRIA DO GOITÁ/PE), Feira 
Nova, PE no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e três (01/11/1973), 
residente e domiciliado Rua Lincoln Junqueira, 191, casa 02, Jardim São Pedro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino José Leite e de Maria Lopes de Melo. ROSÂN-
GELA HELENA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, 
nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezesseis de setembro 
de mil novecentos e setenta e nove (16/09/1979), residente e domiciliada Rua Lincoln 
Junqueira, 191, casa 02, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anto-
nio Tributino dos Santos e de Helena Lopes dos Santos.

GILBERTO GOMES DE SÁ, estado civil divorciado, profissão agente operacional, nas-
cido em Arcoverde, Estado de Pernambuco, Arcoverde, PE no dia dezoito de março de 
mil novecentos e sessenta e dois (18/03/1962), residente e domiciliado Praça Jandai-
ra, Travessa Particular, 137, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adalberto Deodato de Sá e de Adalgisa Gomes de Sá. IVANA DE 
OLIVEIRA COSTA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Marília, neste 
Estado, Marília, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e sessenta 
e nove (24/11/1969), residente e domiciliada Praça Jandaira, Travessa Particular, 137, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joroabe de 
Oliveira Costa e de Onofra da Cruz.

FERNANDO ALVES SUMINI, estado civil solteiro, profissão fundidor, nascido no Sub-
distrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.014-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa (15/05/1990), residente e 
domiciliado Rua Confissão, 705, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jair Sumini e de Marlenilda Cirqueira Alves Sumini. DAIANE FERREIRA 
DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.265-IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente e 
domiciliada Rua Confissão, 705, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Feitosa Soares e de Vera Lucia Ferreira da Silva.

LUCAS CAVALCANTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-455,FLS.293-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(02/05/1997), residente e domiciliado Rua Paulo Frontim, 323, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Barbosa da Silva e de Alice Alves Cavalcante 
da Silva. RAFAELLA CAMPOFIORITO GIANCRISTOFARO, estado civil solteira, pro-
fissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-131,FLS.033 TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e nove 
(21/03/1999), residente e domiciliada Rua Paulo Frontim, 323, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Filippo Giancristofaro e de Andrea Campofiorito 
Giancristofaro.

JOSÉ ORLEAN CORDEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão (CN:LV.A/042.FLS.298-
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA), Santa Quitéria do Maranhão, MA no dia oito 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (08/05/1986), residente e domiciliado Rua 
André de Almeida, 2785, casa 01, Cidade São Mateus, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de José Itamar Araújo dos Santos e de Maria Domingas Cordeiro dos Santos. 
BRUNA SUELEN VENEZIANI, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.052 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (14/01/1986), residente 
e domiciliada Rua Antônio Gandini, 525, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romeu 
Veneziani Filho e de Zilda Soares de Senna Veneziani.

ALAN GONÇALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
no Subdistrito Santa Cecília, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.363-SANTA CECÍLIA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(19/02/1991), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco 
F, apartamento 08, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Alex Fernandes e 
de Valéria Mori Gonçalves Fernandes. PAULA TOMAZ DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão bancária, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/297.
FLS.247-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e 
nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente e domiciliada 
Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco F, apartamento 08, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Tomaz de Oliveira e de Maria Dolores de Morais de 
Oliveira.

CELSO DOS SANTOS COQUEIRO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico em 
mecânica, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/282.FLS.036-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete (03/07/1997), residen-
te e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 224, apartamento 05, Jardim Mara-
bá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso dos Santos Coqueiro e de Leodolmira 
Coqueiro Neta. CAROLINE FERREIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/287.FLS.031V
-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (26/07/1997), residente e domiciliada Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 
224, apartamento 05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Rodrigues de Oliveira e de Jeny Ferreira.

RAIMUNDO LAURÊNIO XAVIER JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão operador de 
loja, nascido em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/021.FLS.044-TAUÁ/CE), Tauá, CE no 
dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e oito (02/08/1998), residente e domi-
ciliado Rua Ipequi, 22, casa 02, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Raimundo Laurênio Xavier e de Margarida Cavalcante Xavier. IASMIM DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida neste Distrito (CN:LV.A/316.
FLS.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e noventa e oito (29/05/1998), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 1282, 
Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson José de Souza e de Iara 
da Conceição Souza.

RODRIGO CÉSAR FIDÊNCIO SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Uberlândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/042.FLS.004-UBERLÂN-
DIA/MG), Uberlândia, MG no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (17/07/1982), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 708, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Vicente Hipólito da Silva e de Maria Dalva Fidêncio da 
Silva. ROSANGELA LOBO DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão cabelei-
reira, nascida em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia onze de junho de mil 
novecentos e sessenta e seis (11/06/1966), residente e domiciliada Rua Fontoura 
Xavier, 708, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira de Sousa e de Te-
reza Maria Lobo de Sousa.

JOÃO GABRIEL DIAS PIRES, estado civil solteiro, profissão analista de desen-
volvimento de sistemas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/319.FLS.213V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(02/09/1998), residente e domiciliado Avenida Professor Osvaldo de Oliveira, 595, 
Jardim Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Paulo Cruz Pires e de 
Veronica Maria Carneiro Dias Pires. LAYS BERTOLAZZI RAMOS DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/093.FLS.187V-FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezessete de fevereiro de dois mil 
(17/02/2000), residente e domiciliada Avenida Professor Osvaldo de Oliveira, 595, 
Jardim Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Ramos do Nasci-
mento e de Hozana Ferreira Bertolazzi.

DENIS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão webmaster, nascido no Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.016 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e nove (13/10/1979), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 361, bloco A, apartamento 112, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailson de Carvalho e de Isabel 
Francisco de Carvalho. GYCELLE PAIVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são psicóloga, nascida em Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/026.FLS.297 
PESQUEIRA/PE), Pesqueira, PE no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (23/10/1995), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 361, bloco A, 
apartamento 112, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Givaldo de Oliveira e de Maria José Paiva de Oliveira.

JULIO CESAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de extrusão II, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.107V-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (09/08/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 798, bloco A, apartamento 54, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sandra Aparecida dos Santos. TAMIRIS DE AGUIAR SEVERO 
GOMES, estado civil divorciada, profissão recepcionista, nascida em Registro, nes-
te Estado, Registro, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa 
(24/04/1990), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 798, bloco A, apartamento 
54, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Gomes e de Dorotea de Aguiar Severo.

ORLANDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão inspetor de qualidade, 
nascido em Granja, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.163 CARTÓRIO VIEIRA/CE), 
Granja, CE no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e oito (09/07/1978), re-
sidente e domiciliado Rua Tucuxi, 756, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Osmar dos Santos e de Rosilda Morais dos 
Santos. JULIANA CALDEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.096V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(31/05/1987), residente e domiciliada Rua Jupará, 268, apartamento 21, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Caldeira de Oliveira e 
de Marcia da Penha de Oliveira.

JULIANO DE SOUZA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante de produ-
ção, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezenove de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (19/03/1987), residente e domiciliado Rua Mário 
de Paiva Simões, 25, Jardim Vida Nova, Guarulhos, neste Estado, SP, filho de Adão 
Aparecido da Silva e de Vilma Conceição de Sousa Silva. CAMILA MARQUES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/067.FLS.056V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de 
mil novecentos e oitenta e nove (13/05/1989), residente e domiciliada Rua Nilce, 57, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marques dos Santos e de Maria 
das Graças Lima Marques.

MARIANA DE CARVALHO BENEVIDES, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/201.FLS.161-GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e oito 
(20/06/1998), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 250, apartamento 52-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Rodrigues Benevides e de Leila Maria de Carvalho. DANIELLE MARQUES MILA-
NO, estado civil solteira, profissão auxiliar de SAC, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/108.FLS.114V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de 
dois mil (15/01/2000), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 250, apartamento 52-
B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo 
Milano e de Leticia Fernanda Gomes Marques.

DIOGO DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profissão psicólogo, nascido no 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/183.FLS.020 BELA VISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), residente 
e domiciliado Rua Serafim dos Anjos, 277, casa 03, Jardim Helena, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Fabio de Oliveira Vieira e de Ana Lucia dos Santos Vieira. 
NATALINA PROCOPIO DA COSTA, estado civil solteira, profissão assistente social, 
nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.085-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (23/12/1982), residente e domiciliada Rua Serafim dos Anjos, 277, casa 03, Jardim 
Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Augusto Procopio da Costa e de 
Neide Jesus da Costa.

RICHARD LUCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Itanhaém, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.033 ITANHAÉM/SP), Itanhaém, 
SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (17/10/1996), re-
sidente e domiciliado Praça Jandaira, 197, bloco 02, apartamento 33, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Belarmino da Silva 
e de Maria Aparecida Lucio Nunes. THAÍS CRISTINE DO NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão escriturária administrativa, nascida no Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e 
seis (17/03/1986), residente e domiciliada Praça Jandaira, 197, bloco 02, apartamento 
33, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo 
Antonio do Nascimento e de Janete Alice do Nascimento.

THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.190V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (21/02/1997), residente e 
domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, Travessa Lageado Amarelo, 38, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elmo Dagmar dos Santos e de Sandra Cristina 
Alves de Souza dos Santos. CRISLAINE LIMA DE OLIVEIRA MARIA, estado civil sol-
teira, profissão recepcionista, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/068.
FLS.191V-ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e noventa e seis (07/06/1996), residente e domiciliada Avenida Padre Gre-
gório Mafra, Travessa Lageado Amarelo, 38, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adelson de Oliveira Maria e de Denise Jorge de Lima.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão orientador de tráfego, 
nascido em Serraria, Estado da Paraíba (CN:LV.A/029.FLS.131-SERRARIA/PB), Ser-
raria, PB no dia nove de junho de mil novecentos e cinquenta e cinco (09/06/1955), 
residente e domiciliado Rua Nova Esperança, 60, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Maria Filgueira Alves. MARIA DO ROSÁRIO VITOR DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Ribeira do Pombal, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.
FLS.396-RIBEIRA DO POMBAL/BA), Ribeira do Pombal, BA no dia sete de outubro de 
mil novecentos e sessenta e um (07/10/1961), residente e domiciliada Rua Nova Espe-
rança, 60, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias Vitor dos Santos e de 
Alzira Candida dos Santos.

EMERSON DE SOUZA MAIRÃO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e 
setenta e oito (05/03/1978), residente e domiciliado Travessa Bruno Bonetti, 12, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Mairão Neto e de Suely de 
Souza Mairão. GRETCHEN APARECIDA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão 
supervisora administrativa, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e setenta e nove (12/08/1979), residente e domiciliada 
Rua Batalha de Catalão, 445, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olinto 
Gomes Pereira e de Margarida Terezinha de Oliveira Pereira.

JOSÉ RAIMUNDO NUNES FILHO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Floriano, Estado do Piauí (CN:LV-A-100,FLS.177 FLORIANO/PI), Floriano, PI no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (24/02/1973), residente 
e domiciliado Rua Barralhara, 23, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Nunes e de Maria Alexandre da Guia 
Nunes. ANDRÉA DE SOUZA ALCÂNTARA, estado civil divorciada, profissão ajudante 
geral, nascida em Paramirim, Estado da Bahia, Paramirim, BA no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e oitenta e um (24/03/1981), residente e domiciliada Rua Bar-
ralhara, 23, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Arlindo Alves de Alcantara e de Antonia Viana de Souza Alcantara.

CLAUDOMIRO MARQUES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nas-
cido em Rio Largo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/076.FLS.058-RIO LARGO/AL), Rio 
Largo, AL no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (15/02/1974), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 350, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Macário de Lima e de Marieta Marques. ELIETE ROSALES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/122.FLS.234 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de 
mil novecentos e sessenta e sete (18/05/1967), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 
350, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dante Rosales da Silva e de 
Thercia dos Santos.

EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e um de maio de mil novecen-
tos e oitenta e oito (21/05/1988), residente e domiciliado Rua das Rosas, 73, Jardim 
Las Vegas, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Jere-
mias Teodoro de Souza e de Francisca Maria dos Santos Souza. DYANE PONCIANO 
ACACIO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noven-
ta (23/03/1990), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1357, apartamento 14-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Dago-
berto Acacio e de Sueli Ponciano Acacio. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.
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