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SALMO 38
Leia os salmos 38 e 40 por 3 dias, 3 vezes ao dia 
e peça uma graça no 4º dia e mande publicar. 
Veja o que acontece.                                     A.R.R..

Simpatias
Simpatia para emagrecer

CHICO XAVIER

Na manhã de sábado, coloque ½ copo de 
água e dentro dele o número de grão de arroz 
correspondente aos quilos que você deseja 
perder. Não coloque grãos a mais do que 
você deseja perder, pois os quilos não serão 
recuperados , a noite bebe a água, deixando 
os grãos de arroz completando novamente 
½ copo de água. No domingo pela manhã 
em jejum, beba a água deixando os grãos de 
arroz e completando novamente c/ ½ copo 
de  água. Na segunda-feira em jejum beba 
a água com os grãos de arroz junto. Obser-
vação: 1º Conserve o mesmo copo durante o 
processo. 2º Não faça regime pois a simpatia 
é irreversível. 3º Publique na mesma sema-
na.                                                                   M.A.D.

23 de setembro é o 266º dia do ano no calendário gregoriano (267º em anos bissextos). 
Faltam 99 dias para acabar o ano. Neste dia também ocorre o equinócio da primavera 

no hemisfério sul, e o equinócio de outono no Hemisfério Norte
Eventos históricos
1222 - Papa Calisto II resolve a questão das investiduras por meio da Concordata de Worms, que marca o início da supremacia 
da autoridade papal sobre a imperial.
1459 – Guerra das Rosas – Batalha de Blore Heath: Margarida de Anjou perde a batalha para o Conde de Warwick, que se junta 
ao resto do exército de York em Ludlow.
1529 - O Cerco de Viena impede que Solimão I ataque a cidade.
1642 - Primeiro curso de graduação da Universidade de Harvard.
1779 - Revolução Americana,o esquadrão comandado por John Paul Jones no USS Bonhomme Richard ganhou a Batalha de 
Flamborough Head,na costa da Inglaterra,contra dois navios de guerra britânicos.
1846 - Johann Galle descobre o oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno.
1909 - O presidente do Brasil, Nilo Peçanha, criou os Liceus de Artes e Ofícios no país e esta data foi referenciada para a co-
memoração do Dia do Técnico Industrial.
1913 - Roland Garros efetua a primeira travessia do Mediterrâneo em um avião.
1923 - Fundação do atual Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, então chamada Academia de Belas Artes
1932 - Independência da Arábia Saudita.
1944 - Roosevelt faz seu famoso Discurso de Fala.
1973 - 18 anos após sua deposição, Juan Domingo Perón retorna à Presidência da Argentina. Ele é eleito com 62% dos votos, 
mas permanece no poder durante menos de dez meses.
1976 - Início do 1º Governo Constitucional de Portugal sob chefia de Mário Soares.
1983 - São Cristóvão e Nevis é admitido como Estado-Membro da ONU.
1981 - Inaugurado o primeiro trecho de linha férrea do TGV francês, ligando Paris a Lyon.
Nascimentos
63 a.C. - César Augusto, primeiro Imperador Romano (+14).
1161 - Takakura, 80º imperador do Japão.
1713 - Fernando VI de Espanha, rei de Espanha entre 1746 e 1759 (+1759).
1788 - Bento Gonçalves, militar e político brasileiro (+1847).
1861 - Robert Bosch, empresário alemão (+1942).
1867 - Suzanne Valadon, pintora francesa (+1938).
1871 - František Kupka, pintor checo (+1957).
1910 - Gino Cortopassi (Zé Fidélis), cantor, compositor e humorista brasileiro (+1985).
1904 - Gilda de Abreu, atriz e diretora brasileira (+1979).
1915 - Clifford Glenwood Shull, físico norte-americano (+2001).
1920 - Mickey Rooney, ator norte-americano.
1930 - Ray Charles, pianista e cantor norte-americano (+2004).
1938 - Romy Schneider, atriz austríaca (+1982).
1940 - Michel Temer, político brasileiro.
1943 - Julio Iglesias, cantor e compositor espanhol.
1949- Bruce Springsteen, cantor e compositor norte-americano.
1956 - Paolo Rossi, ex-futebolista italiano.
1959 - Hortência Marcari, ex-jogadora brasileira de basquetebol.
1962 - Paulo Ricardo, músico brasileiro.
Falecimentos
76 - São Lino, 2º papa.
1230 - Rei Afonso IX de Leão (*1171).
1850 - José Gervasio Artigas, herói nacional Uruguaio (*1764).
1860 - Aleksey Khomyakov, poeta russo (*1804).
1870 - Prosper Mérimée, arqueólogo e escritor francês (*1803).
1882 - Friedrich Wöhler, pedagogo e químico alemão (*1800).
1939 - Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, fundador da psicanálise (*1856).
1973 - Pablo Neruda, poeta chileno (*1904).
Feriados e eventos cíclicos
Dia de São Padre Pio, santo da Igreja Católica.
Dia do Sorvete. (Brasil) Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete.
Dia Mundial do Filho.
Início do signo de Libra.
Dia do Soldador.
Dia do Técnico Industrial.
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Salmos

Fonoaudiologia

No dia 28 de agosto, o técnico 
do Vasco da Gama Ricardo 

Gomes sofreu um acidente vascu-
lar cerebral hemorrágico durante 
um jogo no Rio de Janeiro. Atu-
almente, o técnico esta realizando 
sessões diárias de fisioterapia 
para as alterações motoras e de 
fonoaudiologia para as alterações 
de deglutição e de fala.

O acidente vascular cerebral 
(AVC) é popularmente conhe-
cido como “derrame cerebral” e 
é a primeira causa de óbito no 
Brasil. O AVC ocorre quando há 
uma alteração no suprimento de 
sangue e seus nutrientes para uma 
determinada região do cérebro, 
é de início abrupto e com perda 
focal da função neurológica. Exis-
tem dois tipos, o isquêmico e o 
hemorrágico. No primeiro ocorre 
uma obstrução em um dos vasos 
sanguíneos e representa quase 
80% dos casos, sendo muito mais 
frequente que o hemorrágico que 
é caracterizado por uma hemorra-
gia cerebral e que corresponde a 
aproximadamente 20%. 

Os principais sinais e sinto-
mas do AVC são: perda de força 
muscular total ou parcial de um 
lado do corpo, dificuldade na fala 
e em expressar o que pensa, ou 
dificuldade para entender o que 
as pessoas dizem (afasias), visão 
dupla ou embasada, distúrbios 
da coordenação e equilíbrio, 
dificuldade para executar tarefas 
da vida diária, dores de cabeça 
súbita, com vômitos e sonolência 
e fraqueza generalizada.

O importante é ficar atento aos 
fatores de risco e principalmente 
aos que são passíveis de preven-
ção como hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), colesterol ele-

Fonoaudiologia e acidente vascular cerebral (AVC)

* Gabriela Camargo 
Remesso

vado, tabagismo, sedentarismo, 
obesidade, diabetes mellitus, 
alcoolismo e estresse. 

Entre as sequelas mais fre-
quentes temos depressão, difi-
culdades motoras, incapacidades 
funcionais, dificuldade de ali-
mentação/deglutição, alterações 
de comunicação e consequente-
mente, uma piora na qualidade 
de vida. 

Atualmente, o AVC acomete 
aproximadamente 15 milhões de 
pessoas por ano, sendo que destas 
cerca de cinco milhões permane-
cem com sequelas irreversíveis, 
o que as tornam inativas e total-
mente dependentes de cuidadores 
e/ou familiares. As orientações 
aos pacientes acometidos por um 
AVC e seus cuidadores devem ser 
iniciadas o mais cedo possível, a 
fim de facilitar a adaptação à nova 
condição e, consequentemente 
ao processo de reabilitação, que 
deve ser multidisciplinar e inte-
grada com os profissionais como 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
neurologistas, psicólogos entre 
outros.

As principais alterações na 
área da fonoaudiologia após o 
AVC são dificuldades de ali-
mentação/deglutição e de fala e 
linguagem (comunicação).

A dificuldade para alimen-
tação/deglutição é denominada 
como disfagia sendo uma das 
sequelas mais comuns do AVC. 
As complicações mais frequen-
tes decorrentes da disfagia são 
alterações mais graves como 
broncoaspiração, pneumonias 
de repetição, desidratação, des-
nutrição e maior tempo de inter-
nação hospitalar. Os pacientes 
com essa dificuldade podem ter 
alta do hospital fazendo uso de 
via alternativa de alimentação 
como a sonda nasogástrica e 
deve existir a preocupação de 
orientar muito bem o cuidador 
para torná-lo apto ao uso do 
dispositivo para uma alimenta-
ção segura. 

Entre as manifestações da 
disfagia temos: sonolência, tosse 
frequente durante e após a alimen-
tação, demora ao se alimentar, 
ingestão de volume pequeno de 
alimentos por via oral, deglutição 
adequada para determinadas con-
sistências de alimentos e outras 
não e perda de peso. 

Os objetivos da avaliação 

fonoaudiológica na disfagia são 
identificar alterações na dinâmica 
da deglutição por meio da avalia-
ção das estruturas orofaríngeas 
(lábios, língua, bochechas, véu 
palatino e faringe) quanto à mo-
bilidade, à força, à coordenação 
e à sensibilidade e as funções 
orais como a mastigação e de-
glutição com e sem alimentos 
para definir a conduta e o plane-
jamento terapêutico. E de acordo 
com as alterações encontradas, 
será necessário um programa de 
reabilitação com intervenções 
fonoaudiológicas para adaptação, 
compensação, treinamento, ge-
renciamento e orientações.

É importante lembrar que, 
após o AVC, os pacientes podem 
apresentar concomitantemente à 
disfagia, alteração de fala e de lin-
guagem que podem prejudicar a 
comunicação. É muito importante 
que o paciente consiga falar, re-
latar, expressar sua necessidades, 
suas preferências, seus desejos. 
Mais uma vez será relembrada 
a ideia de que o paciente precisa 
estar satisfeito com o que está 
acontecendo ao seu redor. O seu 
envolvimento com as pessoas, 
com o ambiente, com a sociedade 
o direcionará a uma reabilitação 
mais rápida. O contrário disso, sua 
insatisfação, irá isolá-lo, criando 
um abismo entre seu estado atual 
e sua melhora.

O tratamento fonoaudiológi-
co nos casos de alteração de fala 
e linguagem é importante por 
maximizar a recuperação, além 
de a terapia procurar melhorar a 
capacidade do paciente para usar 
a habilidade verbal, visando al-
cançar uma adequada situação de 
comunicação social, tendo efeito 
benéfico e específico quando 
iniciada cedo e com treinamento 
intenso.

Devemos salientar que é de 
extrema importância procurar 
profissionais habilitados para 
atender pacientes com sequelas 
de AVC porque são pacientes di-
ferenciados que precisam de uma 
intervenção objetiva que deverá 
ser iniciada o quanto antes para 
maximizar a reabilitação.

* Fonoaudióloga e diretora 
da SPfono, especialista em mo-
tricidade orofacial, linguagem e 
em reabilitação em neurologia.

Proclamas de Casamento

Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil

Justiça Eleitoral

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de São 

Paulo (TRE-SP), des. Walter de 
Almeida Guilherme, reforçou 
a importância da participação 
dos juízes eleitorais do Estado 
no Planejamento Estratégico do 
Tribunal. O TRE-SP possui um 
projeto denominado “Coleta 
Seletiva de Lixo” que, segundo 
o presidente, precisa do apoio 
dos magistrados para obter maior 
êxito. “O projeto diz respeito à 
cidadania e é importante que a 
Justiça Eleitoral estimule ações 
sobre o tema”, afirmou Almeida 
Guilherme.

Em agosto, o TRE reuniu 151 
juízes eleitorais do Estado para 
tratar do Projeto. Na ocasião, 
foram distribuídas cartilhas aos 
presentes para dar suporte à 
aproximação dos juízes eleitorais 
com o Executivo local na tentati-

TRE-SP enfatiza importância da participação 
de juízes em projeto estratégico

va de incentivar a implantação do 
serviço nos 290 municípios que 
ainda não contam com a separa-
ção do lixo. O material foi desen-
volvido por empresa de consulto-
ria em meio ambiente, contratada 
em julho de 2011 pelo TRE por 
R$ 14.400,00 (catorze mil e 
quatrocentos reais) em total con-
formidade com a legislação. As 
cartilhas, contendo 300 DVDs, 
serão reimpressas sem o nome da 
empresa, conforme determinação 
do presidente do TRE, para evitar 
que haja qualquer interpretação 
equivocada por parte dos juízes 
que questionaram a existência de 
dados da consultoria no material. 

O Projeto Coleta Seletiva está 
alinhado com o Plano Nacional 
do Judiciário do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), no 
tema “promover a responsabili-

dade social e a sustentabilida-
de”. Busca incentivar ações de 
conscientização da sociedade 
sobre a necessidade de efetiva 
proteção ao meio ambiente e 
oferecer informações básicas 
para a implantação desse tipo de 
coleta. Segundo o presidente do 
Tribunal paulista, a participação 
dos juízes eleitorais é de extrema 
importância. “Os magistrados 
eleitorais são os multiplicadores 
do projeto nos seus respectivos 
municípios”, analisa.

A Coleta Seletiva está previs-
ta na Lei Federal 12.305/2010, 
que prevê a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e obriga 
os municípios a entregarem, 
até agosto de 2012, um Plano 
Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DISTRITO DO

Monete Nipólito Serra
OFICIAL - DELEGADA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos por lei

JARAGUÁ

Telefone: 3942-3274
HELIO TANGANELLI, divorciado, aposentado, nascido 
em Uchôa,  SP, no dia 02/04/1946, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP,  filho de Angelo Tanganelli e de Catarina 
Bertoldim. TARCILA ANTONIA DOS SANTOS, divor-
ciada, copeira, nascida em Juqueri, SP, no dia 23/12/1946, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José An-
tonio dos Santos e de Erminda Bueno Pereira. 

SERGIO GOMES DE SOUZA, solteiro, operador de empi-
lhadeira, nascido no subdistrito da Lapa, São Paulo, SP, no 
dia 10/10/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de João Melo de Souza e de Vera Lucia Gomes de Sou-
za. PATRICIA MEIRA DOS SANTOS, divorciada, auxiliar 
de escritório, nascida em Osasco, SP, no dia 25/11/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Almir 
Meira dos Santos e de Lucila Castro dos Santos. 

EDSON GONÇALVES DE LIMA,  solteiro, comercian-
te, nascido em Primeiro de Maio, PR, no dia 04/01/1968, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José 
Gonçalves de Lima e de Alzira Maria de Lima. SILVIA 
MEIRA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em Ba-
rueri, SP, no dia 07/05/1968, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Almir Meira dos Santos e de Lucila 
Castro dos Santos. 

MARCOS DO CARMO SANTOS, divorciado,  seguran-
ça, nascido em São Paulo, SP, no dia 08/01/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Alves dos 
Santos e de Maria Alves dos Santos. ELIANE CARDOSO 
DE OLIVEIRA, divorciada, atendente, nascida em Teixei-
ra de Freitas, BA, no dia 11/02/1982, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP,  filha de Valdivio Cardoso das 
Virgens Sá e de Anedi Pereira de Oliveira. 

EDUARDO RODRIGUES DO PRADO, solteiro, autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/10/1979, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Ro-
drigues do Prado e de Isabel Aparecida Freitas do Prado. 
FAGNA BONFIM SANTIAGO, solteira,  bancária, nas-
cida em Cicero Dantas, BA, no dia 07/05/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ednalvo Alves 
Santiago e de Maria Raimunda Ferreira Bonfim. 

MARLON RICARDO DE MORAIS, solteiro,  auxiliar de 
ar condicionado, nascido em Santa Mariana, PR, no dia 
07/09/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Maria das Dores de Morais. SUZINY KELLY 
SANTOS OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em Afoga-
dos, Recife, PE, no dia 27/11/1992, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Genario Marques de Oliveira 
Junior e de Lindoneide Fernanda dos Santos. 

CLEBER FERNANDES GAL, solteiro, mecânico, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia 14/11/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Ricardo da Silva 
Gal e de Eliane Aparecida Fernandes Gal. KATIA MARIA 
DA SILVA, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 27/08/1986, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Laura Maria da Silva. 

OLIVALDO DE MORAES, solteiro, auxiliar de expedi-
ção, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/03/1971, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Olivio de 
Moraes e de Valdecir Miguel da Silva. DENISE CARME-
LITA PARANHOS, solteira, passadeira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 05/03/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Mariana Ildet Paranhos. 

ILDEFONSO VIRGINIO DA SILVA, solteiro, operador 
de soda, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/11/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Inácio 
Virginio da Silva e de Maria Cicera Virginio da Silva. TA-
TIANA CRISTINA PINHEIRO, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 17/09/1985, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de João Pinheiro e de Elaine 
Cristina Carneiro de Abreu Pinheiro. 

FABIANO DALMO PARANHOS, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/02/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mariana Ildet Para-
nhos. FERNANDA CRISTINA RESENDE DA SILVA RO-
CHA, solteira, vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
14/09/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Eraldo Leandro da Rocha e de Zulmira Resende da Silva. 

MANOEL DERMICAEL PEREIRA GOMES, soltei-
ro,  numerador, nascido em Novo Oriente, CE, no dia 
27/08/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Francisco Gomes da Silva e de Antonia Pereira 
de Oliveira Gomes. MARIA LUCIMAR FERREIRA 
LINS, solteira, balconista, nascida em Maceió, AL, no dia 
10/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi-
lha de José Antonio Lins e de Maria Luciana Ferreira Lins. 

PAULO DA SILVA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
União dos Palmares, AL, no dia 24/12/1983, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Alaide da Conceição. 
MICHELE LEANDRA AMARO, solteira, do lar, nascida 
em Francisco Morato, SP, no dia 01/10/1980, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Meire Leandra Amaro. 

WILLIANS FERREIRA DA CRUZ SANTOS, sol-
teiro, ajudante, nascido em Cubatão, SP, no dia 
14/05/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Esequiel Dias Santos e de Rosana Ferreira da 
Cruz. INGRID DA SILVA NASCIMENTO, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 24/11/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Ambrosio do Nascimento e de Irene Ferreira 
da Silva. 

VAGNER MIGUEL DA SILVA, solteiro, empresá-
rio, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/05/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Aluizio Miguel da Silva e de Valdete Maria da Silva. 
PAMELLA ARNAUT, solteira, publicitária, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 27/01/1984, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Waldir Arnaut e 
de Lucia Aparecida Lindo Arnaut. 

JEFFERSON BELARMINO BERGAMO, solteiro, 
operador de prensa, nascido no subdistrito da Lapa, 
São Paulo, SP, no dia 06/06/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto 
Bergamo e de Neusa Belarmino Bergamo. DELMA 
SANTOS DA SILVA, divorciada, garçonete, nascida 
em Serrolândia, BA, no dia 23/12/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jordão Gomes 
da Silva e de Delcy Sousa Santos Pinto. 

ANDRE VIEIRA DE AGUIAR, solteiro, adestrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 10/08/1981, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos 
Vieira de Aguiar e de Sonia Aparecida Pivani Aguiar. 
ALINE APARECIDA LOZADA, solteira, do lar, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 31/05/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos 
Lozada e de Romilda Neusa Nascimento Lozada.

ELENILTON MARES DOS SANTOS, solteiro, 
pedreiro, nascido em Maiquinique, BA, no dia 
30/07/1986, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Fidelcino José dos Santos e de Elenita 
Mares dos Santos. VALÉRIA MARIA DA SILVA, 
solteira, vendedora, nascida em Juazeiro, BA, no dia 
25/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Valério da Silva e de Herminia Maria da 
Silva Valério.

JOÃO CARLOS DA SILVA PAES, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia 
14/03/1992, residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de José Carlos Soares Paes e de Selma 
Ponciano da Silva. ANGELA DIONE BARBOSA 
DASILVA,solteira, do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 26/09/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Antonio Barbosa da Silva e de Se-
verina Barbosa da Silva.

FABIO CAVALCANTE MELO, solteiro, analis-
ta de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia 
09/08/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Luiz Feitosa de Melo e de Francinete Rodri-
gues Cavalcante Feitosa. VALESCA ALVES, solteira, 
analista de recursos humanos, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 25/07/1979, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ergido Alves e de Divanir Chari-
nelli Alves. 

JEFFERSON EDUARDO FERREIRA LIMA, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 
07/08/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Lino Aparecido Dias Lima e de Mirna Leia 
Ferreira Dias Lima. JÉSSICA FERNANDA MAR-
TINS DA SILVA, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 15/07/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Fernando Querino da Silva 
e de Rosenilda Luisa Martins da Silva. 

WALLACE DO NASCIMENTO VIANA, solteiro, assis-
tente de faturamento, nascido no subdistrito do Limão, 
São Paulo, SP, no dia 17/02/1983, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Jose Wilson Viana e de 
Gilsa do Nascimento. TATIANE ANANDA DE BRITO, 
solteira, analista contábil, nascida no subdistrito do Jar-
dim América, São Paulo, SP, no dia 18/02/1986, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rubens de 
Brito e de Lourdes da Conceição de Brito. 

ALAIR SOUZA, divorciado, pintor, nascido em Ja-
guariaíva, PR, no dia 23/05/1940, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ercilia de Souza. 
AMELIA MARIA DE SOUZA, viúva, costureira, 
nascida em Itapira, SP, no dia 30/07/1939, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Julia Maria 
de Jesus.

JULIO CEZAR DE SOUZA GARCIA, divorciado, 
bancário, nascido no subdistrito de Perdizes, São 
Paulo, SP, no dia 09/07/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza Garcia 
e de Nilceia Laregina de Souza Garcia. RAFAELA 
RIBEIRO FOLTRAN, solteira, bancária, nascida no 
subdistrito de Indianópolis, São Paulo, SP, no dia 
04/06/1984, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Milton Foltran e de Ruth Galvão Foltran. 

CLAYTON LEANDRO CASTRO DE BRITO, soltei-
ro, motociclista, nascido no subdistrito da Lapa, São 
Paulo, SP, no dia 15/05/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Luiz de Brito e de 
Odetina Castro de Brito.  PRISCILA GONÇALVES 
FERREIRA, solteira,auxiliar administrativa, nascida 
no subdistrito de Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, no 
dia 17/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Anaide Gonçalves Ferreira. 

JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, divorciado, encarrega-
do de encanador, nascido em Porecatu, PR, no dia 
10/07/1965, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Luiz Teixeira e de Rosalva Ribeiro Teixeira.  
CATIA CRISTINA DA COSTA CEARÁ, divorciada, 
funcionária pública, nascida em São Paulo, SP, no dia 
23/01/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edina da Costa Silva.

ANDERSON MATEUS SANTOS, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/02/1984, residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adilson 
dos Santos e de Vera Lucia Mateus. THAIS GONÇAL-
VES CARDOSO, solteira, analista administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 18/10/1990, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Nas-
cimento Cardoso e de Elizabeth Gonçalves Cardoso.

GILMAR DE MORAES SILVA, viúvo, motorista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 18/09/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos 
Soares da Silva e de Rosa de Moraes Silva. JAIZA 
OLIVEIRA LUQUES, solteira, agente de atendimen-
to, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/12/1979, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dorival 
de Souza Luques e de Maria da Conceição Oliveira 
Luques.

AMAURI TADEU DE ANDRADE, solteiro, profes-
sor, nascido no subdistrito da Lapa, São Paulo, SP, no 
dia 27/10/1983, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Antonio Eustaquio de Andrade e de Vera 
Maria Correa de Andrade. RENATA PEREIRA DA 
COSTA, solteira, bancária, nascida no subdistrito de 
Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, no dia 23/03/1984, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Teo-
doro Pereira da Costa e de Raimunda Gomes da Costa.

TIAGO RIBEIRO ALVES, solteiro, gerente comer-
cial, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/01/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Manoel Santana Alves e de Marta Ribeiro Alves. 
SILVIA ALESSANDRA GONÇALVES DE SOUZA, 
solteira, assistente administrativa, nascida no subdis-
trito de Nossa Senhora do Ó, São Paulo, SP, no dia 
28/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Ferreira de Souza Neto e de Lucia de 
Mendonça Gonçalves.

LEONARDO SANT`ANNA GOMES, solteiro, opera-
dor de telemarketing, nascido em Francisco Morato, 
SP, no dia 09/06/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Dulcineia Sant`Anna Gomes. GIS-
LAINE DA SILVA SANTOS, solteira, manicure, nas-
cida em Guarulhos, SP, no dia 16/09/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nilton Meises 
dos Santos e de Sandra Lucia Silva dos Santos. 

EGON GERSON DE SOUZA, solteiro, assisten-
te de operações, nascido em São Paulo, SP, no dia 
17/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Gerson Isair de Souza e de Eunice Ro-
drigues Biscaia de Souza. PAULA LIMA DA SILVA, 
solteira, estagiaria, nascida em São Paulo, SP, no dia 
17/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Silvio Carlos da Silva e de Antonia Euda de 
Lima da Silva.

RODRIGO FERREIRA DE MATOS, solteiro, meio 
oficial de eletricista, nascido no subdistrito do Butan-
tã, São Paulo, SP, no dia 29/06/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo,SP, filho de Valdomira Ferreira 
de Matos. ROSILEIDE SANTOS DE SOUSA, soltei-
ra, funcionária pública estadual, nascida em Gandú, 
BA, no dia 17/10/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Mariano de Sousa e de Marta 
Maria de Jesus Santos.

JULIMAR SANTANA MACIEL JUNIOR, solteiro, 
eletricista, nascido no subdistrito da Lapa, São Paulo, 
SP, no dia 19/12/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Julimar Santana Maciel e de Girle-
ne Costa Maciel. LUANA FERNANDES SAMPAIO, 
solteira, contadora, nascida no subdistrito de Casa 
Verde, São Paulo, SP, no dia 22/03/1990,residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josué Silva 
Sampaio e de Creuza Sampaio Ruas.

LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA, solteiro, au-
tônomo, nascido no subdistrito da Lapa, São Paulo, 
SP, no dia 24/12/1971, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Pedro Alves de Souza e de Anatalia 
Alves de Souza. ADRIANA DE ALMEIDA LORDE-
LO, solteira, do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
12/03/1977, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Antonio dos Santos Lordelo e de Benedita 
Rosa de Almeida Lordelo.

CARLOS RUBEM PEREIRA DOS SANTOS, sol-
teiro, autônomo, nascido em Jacobina, BA, no dia 
14/07/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Ulisses Pereira dos Santos e de Vilma Pereira 
dos Santos. JOILMA FERREIRA AMORIM, solteira, 
estudante, nascida em Solânea, PB, no dia 23/08/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Amorim e de Terezinha Ferreira dos Santos. 

LUIZ DOS SANTOS, solteiro, entrevistador, nascido 
em Acajutiba, BA, no dia 23/10/1960, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Francisco 
dos Santos e de Maria da Gloria Santos. IVONE MAR-
COLINO, solteira, gestora comercial, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 28/05/1959, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Marcolino e de Alvina 
Martins Borges Marcolino.
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