
Internet e o uso da 
tecnologia na promoção 
de serviços cotidianos

Com a expansão da 

interconectividade por 

meio dos smartphones, 

o acesso à internet 

foi expandido para a 

maioria da população 

brasileira

Conforme levanta-
mento realizado pelo 
IBGE, 64,7% das pes-

soas com idade superior 
aos 10 anos estão on-line, 
sendo o celular o gadget 
mais utilizado para 94,6% 
da parcela que está conec-
tada. Com isso, houve uma 
popularização dos serviços 
disponibilizados via web que 
foram impulsionados, tam-
bém, pela utilização de dis-
positivos IoT (Internet das 
Coisas, na sigla em inglês), 
que possibilita a promoção 
de serviços inovadores e 
precisos.

Assim, a população e 
o governo, por meio de 
soluções interconectadas, 
conseguem ter as principais 
demandas da atualidade 
atendidas. Saúde, mobi-
lidade e segurança, tidos 
como prioritários para toda 
a população – e precisam 
ser tratadas como tal pelos 
governos e corporações – 
sofreram diversas mudan-
ças ao longo dos últimos 
anos, demonstrando, na 
prática, como a tecnologia 
pode ser uma forte aliada 
do progresso social.

Com aplicativos de trans-
porte, agendamento de 
consultas e exames e mo-
nitoramento remoto, a so-

ciedade encontra-se munida 
de ferramentas capazes de 
facilitar a rotina. Com a 
junção desses e de diversas 
outras aplicações tecnoló-
gicas, o conceito de cidade 
inteligente (smart city) 
ganha uma forma mais pal-
pável ao viabilizar, por meio 
de parcerias público-priva-
das, a utilização de novas 
ferramentas para propor 
soluções para as grandes 
cidades.

Singapura, Masdar e Song-
do foram as três primeiras 
smart cities do mundo. Elas 
são cidades evoluídas e 
tecnológicas, que aplicam 
o uso dessa inovação a fa-
vor da população, atuando 
com fontes renováveis de 
energia, água reutilizável, 
transporte sustentável e, 
claro, segurança colaborati-
va, proporcionada por meio 
de câmeras inteligentes 
que são conectadas com 
plataformas na nuvem, pos-
sibilitando maior armaze-
namento e disponibilidade 
dos arquivos. No Brasil, o 
projeto Smart City Laguna 
criará, no Ceará, a primeira 
cidade inteligente do país.

A tendência é que a tec-
nologia seja cada vez mais 
fundamental e indispensá-
vel para a evolução da so-
ciedade, com a presença em 
todas as esferas e fazendo 
parte da vida de grandes 
cidades e seus moradores 
conectados.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o 
presente, para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: WELLINGTON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Abreu Silva e de 
Sônia Maria dos Santos Oliveira Silva. A pretendente: DANIELA DA SILVA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Campo Formoso, BA, no 
dia (02/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo 
Oliveira dos Santos e de Naldi Jesus da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DE BARROS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em Areias, PE, no dia (12/12/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Ilarindo de Sousa e de Maria Lucia Sabino de Barros. A 
pretendente: ANDRESSA EDUARDA DA SILVA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Dom Pedro, MA, no dia (24/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Augusto Cesar Araujo e Silva e de Francedilma da Silva Araújo.

O pretendente: JAIME DA COSTA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão funcionario 
publico municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1983), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime da Costa e de Maria da Penha 
Silva. A pretendente: NATALÍ DA SILVA ZANCANELLA, estado civil solteira, profi ssão 
funcionaria publica estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Estevão Zancanella e de Maria 
Jose da Silva Zancanella.

O pretendente: CARLOS CESAR BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Osasco, SP, no dia (17/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Espedito Barboza e de Raimunda Evangelista de Menezes. A pretendente: 
ROSINEIDE GONÇALVES LIRA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pereira Lira e de Maria do Socorro Gonçalves Lira.

O pretendente: CÉSAR CONCEIÇÃO PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Pinheiro e de Carmem Lucia de Jesus Conceição. A 
pretendente: PATRÍCIA SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Carvalho e de Neusa Aparecida Oliveira Santos.

O pretendente: JOÃO LUKAS DE SOUZA ARESTIDES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauzinho Arestides e de Regiane Geraldo de Souza. A 
pretendente: MARIA CAMILA GOMES DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em Bom Jardim, PE, no dia (11/09/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Severino da Cunha e de Leonilda Maria Gomes.

O pretendente: ÉVERTON MOREIRA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado de obras, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/12/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberio Soares Dantas e de Edna Maria 
Dias Moreira. A pretendente: JULIANA CARREIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Zelia Carreiro.

O pretendente: WASHINGTON LUÍS PONTES GOMES DA SILVA, estado civil soltei-
ro, profi ssão vendedor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/03/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rosenildo Gomes da Silva e de 
Rositania Maria Pontes Gomes. A pretendente: IVANILDA MARIA DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Jaboatão, PE, no dia (12/06/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Firmino dos Santos 
e de Ivanilda Maria da Silva.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
eventos, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Jorge Pereira Matos e de Cristiane Evangelista de Oliveira. A 
pretendente: SABRINA KETHELIN MARCELINO DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de eventos, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Alves de Freitas e de Elenita Marcelino.

O pretendente: LUCAS CORREIA DE SOUZA NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Nunes da Silva e de Lucimar Correia de 
Souza Nunes da Silva. A pretendente: FABIANA CARVALHO CUNHA CALHEIROS, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Candido da Cunha 
Calheiros Filho e de Maria Aparecida Calheiros.

O pretendente: DAVID JIMMY DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Cerqueira de Araujo e de Edineide Maria 
de Araujo. A pretendente: PRISCILA BORGES DE ALMEIDA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1983), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanil Borges de Almeida e de 
Elza Soledade de Almeida.

O pretendente: CLEBER JOSE MARTINS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão chefe 
de segurança, nascido em Guarulhos, SP, no dia (31/07/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levi Martins Santana e de Magali Aparecida de 
Souza. A pretendente: PATRICIA SILVA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Silva Lima e de Maria Felix de Santana.

O pretendente: PAULO RICARDO EPIFANIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de segurança do trabalho, nascido em Aruja, SP, no dia (19/12/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rogel da Silva e de Marilsa das Graças Epifanio. A 
pretendente: GISLAINE DE SOUZA ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
fi scal, nascida em Caieiras, SP, no dia (22/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Lins de Albuquerque e de Francisca Lins de Souza.

O pretendente: LEONARDO QUEIROZ RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moisés Pereira Ramos Júnior e de Ronaldja Augusta 
de Queiroz. A pretendente: ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS LACERDA, es-
tado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(07/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Luis 
Lacerda Arrais e de Sandra dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Jose de Assis e de Ana Santos da Silva. A pretendente: 
BARBARA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão encarregada de con-
trole fi nal, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos e de Arlene Alves da Silva.

O pretendente: EVERSON DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ser-
ralheiro, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (21/08/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diva da Silva Santos. A pretendente: VALQUIRIA 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/04/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens 
Barbosa e de Maria Juventina Barbosa.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Pereira e de Josefa Matias Pereira. A pretendente: ANDREIA 
CARVALHO SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/09/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Silva Santos e de Regina Celia de Carvalho.

O pretendente: JOEL DE SOUZA BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edina Aparecida de Souza Brandão. A pretendente: 
JÉSSICA JEYCE MENDES VELOSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Jeine Mendes Veloso.

O pretendente: RAIMUNDO CONRADO BARBOSA NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão encarregado de eletrica, nascido em Afonso Cunha, MA, no dia (15/04/1972), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Gomes 
e de Tereza Lima Gomes. A pretendente: ROSEANE DO ESPÍRITO SANTO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Euclides da Cunha, BA, no 
dia (04/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliane 
do Espirito Santo.

O pretendente: ANTONIO CALIXTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de produção, nascido em Escada, PE, no dia (06/11/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Calixto da Silva e de Josefa Maria de Oliveira 
Silva. A pretendente: GREICE ALVES FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ribeirão, PE, no dia (05/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dilzon Alves Feitosa e de Edna Lucia Silva Alves.

O pretendente: MOZAR RIBEIRO DE CARVALHO NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Wilson Ribeiro de Carvalho e de Miriam 
Alves Marciano de Carvalho. A pretendente: MICHELE DA SILVA RAMOS GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Ramos Gonçalves e 
de Tatiana da Silva Gonçalves.

O pretendente: AILTON FERREIRA MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Santos, SP, no dia (09/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves Marinho e de Marlene Alves Ferreira. A pretendente: 
ÉRICA APARECIDA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Alves Santos e de Edna da Silva Santos.

O pretendente: DOVANI DA SILVA PAULINO, estado civil solteiro, profissão portei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gabriel Paulino e de Maria Bernardete da 
Silva Paulino. A pretendente: AXILE DE NOVAES QUADROS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Iguai, BA, no dia (19/07/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anilson Antonio Costa de Quadros e de Ilva 
Rege de Novaes Quadros.

O pretendente: GILIARD PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/07/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Pereira dos Santos e de Apare-
cida Maria dos Santos. A pretendente: KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Cesar de Oliveira e de Aparecida 
Gomes de Almeida Oliveira.

O pretendente: GEOVANE PAIXÃO MOTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valneide Oliveira Mota e de Alexandra Maria Vieira Paixão. 
A pretendente: STEFANIE DE MORAES FALETA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sergio Luis Faleta e de Adriana Franco de Moraes.

O pretendente: GILVANDO SANTANA BENIGNO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose Benigno e de Isabel Santana Benigno. A pretendente: 
IVONE DOS SANTOS DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Ponto Novo, BA, no dia (18/12/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Luis de Andrade e de Edite Jesus dos Santos.

O pretendente: MURILO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (31/07/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Antonio de Souza e de Roselia Reis Peixoto de Souza. A pretendente: 
CECILIA SALATINI, estado civil solteira, profi ssão suporte tecnico, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Salatini e de Vanderleia Vieira Fraga de Lima.

O pretendente: DANILO DA SILVA DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
de refrigeração, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Domingos e de Vera Lucia da Silva 
Domingos. A pretendente: MÔNICA APARECIDA MOTA SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Monteiro Soares e de 
Gildete Mota dos Santos.

O pretendente: RENAN MIRANDA DA SILVA GOES, estado civil solteiro, profi ssão ci-
rurgião dentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1991), residente e domiciliado 
em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mauro Vieira Goes e de Vanda 
Miranda da Silva Goes. A pretendente: CAMILA BIROLLI NEVES DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Neves dos Santos 
e de Maria de Lourdes Birolli dos Santos.

O pretendente: LUCAS PORFIRIO, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, nascido 
em Bueno Brandão, MG, no dia (20/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Carlos Porfi rio e de Luzia Celia de Morais Porfi rio. A pretendente: 
CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Guilherme Moreira dos Santos e de Marizete Nascimento dos Santos.

O pretendente: HELIO ALVES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Irineu Alves Ferreira e de Maria dos Santos Ferreira. A pretendente: 
TATIANA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Reinaldo Rodrigues de Souza e de Vera Lucia da Silva Souza.

O pretendente: CLECIO CAVALCANTE CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de loja, nascido em Iracema, CE, no dia (13/01/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Guerra Chaves e de Maria Edileuda 
Cavalcante Chaves. A pretendente: MARCELA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão confeiteira, nascida em Aracaju, Aracaju, SE, no dia (27/07/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Batista dos Santos e de Maria 
Aparecida de Souza.

O pretendente: EDVALDO QUEIRÓZ, estado civil viúvo, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia (25/07/1958), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aristides Queiróz e de Rosalina Queiróz. A pretendente: ELIENE 
DE JESUS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Ituberá, BA, no dia (17/01/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dermeval Costa de Santana e de Maria Helena de Jesus.
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: CLEYTON LIMA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos - SP (Registrado em São Miguel Paulista, nesta Capital), no dia 
(26/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Petronio 
Nunes Brito e de Maria de Jesus Lima. A pretendente: NATALIA SEIXAS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/04/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Seixas Filho e de Jane Seixas.

O pretendente: GIAN CARLO CORDEIRO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido em Suzano - SP, no dia (01/06/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gian Carlo Cordeiro e de Cintia da Conceição 
Vieira Cordeiro. A pretendente: REGIANE DE LIMA ERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em Goiânia (1º Subdistrito) - GO, no dia (04/02/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeir Capel Ernandes 
e de Ilma Pereira de Lima.

O pretendente: RENATO RODRIGUES DE MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/03/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Ferreira de Macêdo e 
de Marisa Rodrigues. A pretendente: VANDERLÉIA SILVA DE SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
(09/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euclides 
José de Santana e de Eva Luiz da Silva de Santana.

O pretendente: REYNALDO MACHADO NETO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (02/04/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aluizio Machado e de Marli da Conceição Machado. 
A pretendente: ANA PAULA ARAUJO ROCHA BRITO, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (25/06/1982), residente e do-
miciliada nesta Capital - SP, fi lha de Davaldicio da Rocha Brito e de Teresinha de Fatima 
Araujo Rocha. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: WESLEY HENRIQUE IZIDORO, estado civil divorciado, profi ssão com-
prador, nascido em Guarulhos - SP, no dia (17/02/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Delcio Izidoro e de Maria José Henriques Izidoro. A 
pretendente: FABIANA NASCIMENTO COELHO, estado civil solteira, profi ssão técnica 
de segurança do trabalho, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/03/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eginardo Pinheiro 
Coelho da Silva e de Maria Lúcia Nascimento Coelho.

O pretendente: GABRIEL MENDES DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de João Marcelo Batista de Azevedo e de Rita de Cassia Mendes da 
Silva de Azevedo. A pretendente: LARISSA AMBRASKA DEPOLI, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/03/1989, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Icaro Antonio Rodrigues Depoli e de 
Lilian Ambraska Depoli.

O pretendente: ELTON LEANDRO ALMEIDA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
radialista, nascido em Fortaleza - CE, no dia 30/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Gonzaga Alves e de Edna Maria dos Santos 
Almeida. A pretendente: ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi s-
são enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vitor de Oliveira e de Maria Risolene da 
Silva Oliveira.

O pretendente: RAMÓN STORTINI GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ramón González Velázquez 
e de Sílvia Maria Stortini González Velázquez. A pretendente: SABRINA PETRAGLIA 
BALSALOBRE, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo 
D'Auria Balsalobre e de Sonia Aparecida Penha Petraglia Balsalobre.

O pretendente: RAFAEL CAMARGO RAIA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
mesa de operações, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1990, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Raia Neto e de Adriana Camargo 
Raia. A pretendente: ELAINE CRISTINA BERATA, estado civil solteira, profi ssão agente 
de atendimento, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/01/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Berata e de Marlene da Silva Berata.

O pretendente: RAFAEL BRITO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de ma-
nutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto França Silva e de Maria Aparecida Souza 
Brito Silva. A pretendente: PRISCILLA DO CARMO RAMOS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellington Ramos de 
Souza e de Silvonete do Carmo Ramos.

O pretendente: ALESSANDRO VALÉRIO CALOR, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1975, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Aparecido Calor e de Leonilda 
de Morais Calor. A pretendente: GILVANA BARBOZA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Araputanga - MT, no dia 08/08/1979, residente e domiciliada em 
Campinas - SP, fi lha de Maria Aparecida Barboza.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

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: MARCO HYUN IL KIM, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 
09/05/1989, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joo Youn Kim e de Young Sun Kim. A pretendente: 
SOEUI YANG, nascida em Seoul, República da Coréia, no dia 17/09/1982, estado civil 
solteira, profi ssão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Dae Sik Yang e de Kui Nyeo Cha.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

O pretendente: GLÁUCIO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público federal, nascido em Sertaneja - PR, no dia (13/04/1965), residente e domiciliado 
em Londrina - PR, fi lho de Luiz Porfi rio da Silva e de Leonina Silva. A pretendente: CÁS-
SIA LOPES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida nesta Capital, 
Penha de França - SP, no dia (26/12/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio Gonçalves e de Maria Nazaré da Silva Lopes Gonçalves. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do Municipio de Londrina, Estado 
do Paraná onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VICENTE DONIZETI BRAGA, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/08/1964), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Decio Braga e de Maria Aparecida Ribeiro Braga. A pretendente: 
TATIANE BARRETO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (08/05/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Zacarias de Oliveira Barreto e de Neusa Maria Kraft Barreto. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste Estado, onde será 
realizado o casamento.

O pretendente: ROBERTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão cartorário, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/11/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jessé Lima e de Araci Cordeiro Lima. A pretendente: EDNA GOMES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/09/1982), residente e domiciliada em Francisco Morato - SP, fi lha 
de Domicio Gomes da Silva e de Eva Gomes da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do cartório do municipio de Francisco Morato, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: YURI LUCIAN ALVES FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão programador 
de sistemas, nascido em Recife - PE, no dia (14/07/1989), residente e domiciliado em 
Diadema - SP, fi lho de Ana Lucia Alves de Melo. A pretendente: TATIANE VILAS BÔAS 
SIMÕES, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (12/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauricio Vilas Bôas Simões e de Selma da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do Distrito Sede, do municipio de Diadema, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o 
presente, para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o 
presente, para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o 
presente, para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
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