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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RENAN DO NASCIMENTO PINHEIRO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1995, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Brito Pinheiro e de Maria 
dos Remedios e Silva do Nascimento Pinheiro; A pretendente: CINTIA CONCEIÇÃO 
MOREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de recursos humanos, nascida em 
São Paulo - SP, aos 21/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Josias Alves Moreira e de Jusalia Conceição Silva Moreira.

O pretendente: MÁRCIO FRANÇA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, as-
sistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Miguel dos Santos e de Antonia França dos Santos; 
A pretendente: MARIANA DAMASCENO JEREMIAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 22/08/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Jeremias e de Juscelina Damasceno Jeremias.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de controle de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/11/1998, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Andrali Soares 
de Carvalho e de Elizabete Ferreira França; A pretendente: LAURA DO ESPIRITO 
SANTO SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de controladoria, nascida em 
São Paulo - SP, aos 22/06/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clovis Costa da Silva e de Monica do Espirito Santo Alves.

O pretendente: CID JOSÉ VIANA, nacionalidade brasileiro, divorciado, eletricista, 
nascido em Distrito Pedra Menina, Município Rio Vermelho - MG, aos 29/08/1971, res-
idente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Raimundo José Viana e 
de Maria Malaquias de Carvalho; A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS ALVES, 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - SP, aos 
20/10/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria 
Alves e de Eliete Eugenia dos Santos Alves.

O pretendente: EDUARDO FLOR DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, aos 01/04/1977, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Flor dos Santos e de Margarida 
Istiliana dos Santos; A pretendente: JUDEILDE BARBOZA DO VALE, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 29/07/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Evangelista do Vale 
e de Edite Barboza dos Santos Vale.

O pretendente: RAMON DE JESUS LOPEZ ACOSTA, nacionalidade paraguaio, solteiro, 
costureiro, nascido em Paraguai, aos 21/02/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Benicio Lopez e de Juana Bautista Acosta de Lopez; A preten-
dente: VIVIAN DE BARROS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, coordernadora 
pedagógica, nascida em São Paulo - SP, aos 20/08/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Martins da Silva e de Dolores Batista de Barros Silva.

O pretendente: EDUARDO GARCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
coordenador administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 24/01/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Donizete de Oliveira e de Elza 
Garcia de Oliveira; A pretendente: PRISCILLA APARECIDA DA CRUZ COSTA, na-
cionalidade brasileira, solteiro, coordenadora administrativo, nascida em São Paulo - SP, 
aos 27/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio 
Luiz Costa e de Maria Aparecida da Cruz Costa.

O pretendente: MICHAEL MOURA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ges-
seiro, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilmar de Souza Pereira e de Claudia Moura de Oliveira; A 
pretendente: JULIANA DA SILVA MELO, nacionalidade brasileira, solteira, analista de 
processos, nascida em São Paulo - SP, aos 16/09/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Belarmino de Melo e de Josefa Francisca da Silva.

O pretendente: ROBERTO LIMA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, divorciado, artista 
plástico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pinto de Andrade e de Nilva Flor de Lima; A pretendente: 
CHAYANE PATRICE SIMÕES LUDUVICO, nacionalidade brasileira, solteira, arte fi nalista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 29/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Nascimento Luduvico e de Cleusa Maria Simões Luduvico.

O pretendente: WELLINGTON NUNES DE DEUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de manutenção, nascido em Valença - BA, aos 31/05/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iris Conceição Nunes de Deus; A pretendente: SI-
LENE SANTOS GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, analista administrativo, 
nascida em Valença - BA, aos 18/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adalberto Gonçalves e de Marilene de Almeida Santos Gonçalves.

O pretendente: BRUNO TRAQUEIA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivo Ferreira do Nascimento e de Maria de Fatima 
Traqueia Nascimento; A pretendente: VANESSA LEITE BASTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, analista contábil, nascida em São Paulo - SP, aos 08/12/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Belmiro Lima Bastos e de Lindaura Leite Bastos.

O pretendente: RAFAEL CHAVES QUEIROZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, monitor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Erico Monteiro Queiroz e de Elizangela Rodrigues de Araujo Chaves; A 
pretendente: PRISCILLA HENRIQUE MATIAS LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Esperança - PB, aos 24/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Matias de Lima e de Ana Márcia Henrique de Lima.

O pretendente: PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, aten-
dente, nascido em Diadema - SP, aos 31/01/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gildasio Pereira dos Santos e de Solange de Fatima Amaral Ribeiro; A 
pretendente: TAMIRIS FAGUNDES SANTIAGO, nacionalidade brasileira, solteiro, aten-
dente, nascida em São Paulo - SP, aos 16/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Santiago e de Rosangela Fagundes de Souza.

O pretendente: RENATO ALVES DOS SANTOS COSTA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 13/03/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria da Costa e de Cleusa Alves dos Santos; 
A pretendente: ANIELLE DA SILVA MOURA, nacionalidade brasileira, solteira, aten-
dente, nascida em Limoeiro - PE, aos 09/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Moura e de Lindalva Martins da Silva Moura.

O pretendente: JEFERSON ALELUIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de maquinas, nascido em Itambé - BA, aos 18/05/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Silva dos Santos e de Maria Selma Queiroz 
Aleluia; A pretendente: MARIA ANIELI MONTEIRO SIQUEIRA, nacionalidade brasile-
ira, solteira, auxiliar de recursos humanos, nascida em Jataúba - PE, aos 23/06/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vanderlei Herculano 
de Siqueira e de Nivanalda Maria Monteiro de Siqueira.

O pretendente: TOMAZ GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/07/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Maria Elza da Silva; A pretendente: 
ELIANI FLORENCIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 22/10/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gercildo Florencio da Silva e de Nair Oliveira da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE SÁ NUNES, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/04/1984, residente e domiciliado, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Nunes Farias e de Maria Antonia de Sá Nunes; A pretendente: TÂNIA 
MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, analista administrativo, nascida 
em Campinas - SP, aos 30/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Manuel Antonio da Silva Irmão e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: ELBERTY RAMOS PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, controlador 
de acesso, nascido em Itabuna - BA, aos 21/06/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edson Santos Pereira e de Cristiane Souza Ramos; A pretendente: 
ÉRICA KRISLAYNE FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Alagoa Grande - PB, aos 18/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Luís dos Santos e de Eurides dos Santos Ferreira.

O pretendente: ERNANDES ROCHA DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Jussara - BA, aos 23/11/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlino Fernandes de Souza e de Célia Rocha 
da Silva Souza; A pretendente: ERILÂNIA ANDRADE DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Jussara - BA, aos 29/10/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldino Máximo da Silva e de 
Neurací Paulino de Andrade.

O pretendente: LEONARDO GONÇALVES CAMPOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 31/08/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Joaquim dos Santos Campos e de Ana 
Cristina Gonçalves Campos; A pretendente: JOICE SIMÕES SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 21/10/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Simões da Conceição e de Edna 
Mara Santos da Conceição.

O pretendente: PAULO FEITOSA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Tamboril - CE, aos 02/11/1986, residente e domiciliado, neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves de Sousa e de Maria das Dores Feitosa 
de Sousa; A pretendente: FRANCISCA MARIA ARAÚJO EDUARDO, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Tamboril - CE, aos 31/08/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eduardo Neto e de 
Carla Maria Martins Araújo.

O pretendente: ALEXSANDRO ALVES CUNHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Meire Estela Alves Cunha; A pretendente: GISELE DE 
LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Pesqueira - PE, aos 
11/02/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gildo de Lima 
Silva e de Cicera Lima da Silva.

O pretendente: DENIS SACRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de Maria 
Auxiliadora Sacramento dos Sasntos; A pretendente: JANETE DE JESUS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Jequié - BA, 
aos 28/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Argemiro 
Bispo dos Santos e de Josefa Maria de Jesus.

O pretendente: LEONARDO CAMPOS SILVA DO AMOR DIVINO, nacionalidade 
brasileiro, divorciado, operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1997, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz do Amor Divino e de 
Iandra Milene Campos da Silva; A pretendente: THAIS SIQUEIRA SILVA, nacionali-
dade brasileira, solteira, operadora de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 21/12/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Jesus Silva e de 
Marileis Siqueira Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS BASTOS, nacionalidade brasilieiro, 
solteiro, zelador, nascido em Feira de Santana - BA, aos 22/04/1972, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Ferreira Bastos e de Cicera 
Herculano dos Santos; A pretendente: DENÁRIA RODRIGUES NERES, nacionalidade 
brasileira, divorciada, copeira, nascida em Taiobeiras - MG, aos 25/12/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Antonio Neres e de Maria 
Lourdes Rodrigues.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: JOSE ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Landri Sales, PI, no dia (04/09/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Gonçalves dos Santos e de Analia Vieira dos 
Santos. A pretendente: FERNANDA LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão babá, 
nascida em Ruy Barbosa, BA, no dia (11/01/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton Máximo da Silva e de Maria Augusta Macedo Lima Silva.

O pretendente: MAURO MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (05/11/1964), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Horácio Marques e de Maria de Lourdes Marques. A pretendente: 
LUZIA FERREIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida 
em Ubiratã, PR, no dia (05/10/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Dias e de Delsa Luiza Ferreira Dias.

O pretendente: JEFFERSON JÚNIOR VIANA GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Anadia, AL, no dia (30/07/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Diniz Bezerra Guedes e de Maria Eliene Viana 
Guedes. A pretendente: DIOVANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante de costura, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/08/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Ribeiro Alves e 
de Andreia da Conceição Fiusa.

O pretendente: LUAN ALEXANDRE DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/05/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Batista das Neves e de Ana Célia Bezerra Alexandre 
das Neves. A pretendente: MARIA CLARA NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de teleatendimento ativo (telemarketing), nascida em Paulistana, PI, 
no dia (11/02/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Ronildo de Sousa Silva e de Maria Auxiliadora Nascimento da Silva.

O pretendente: PAULO SILVA DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Aspásia, SP, no dia (09/01/1976), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Silva de Aguiar e de Rosa Alves de Freitas. A pretendente: SÔNIA 
ROSA DE JESUS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Brumado, BA, no dia (28/03/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Clarício José de Sousa e de Julinda Rosa de Jesus.

O pretendente: FRANCISCO GLAUCO DA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de suporte técnico, nascido em Fortaleza, CE, no dia (11/11/1987), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José Rodrigues 
do Nascimento e de Francimeyre Pereira da Silva. A pretendente: ÁILA SILVA DO NAS-
CIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Caieiras, 
SP, no dia (28/10/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Altemar Penteado do Nascimento e de Izonaide Maria da Silva do Nascimento.

O pretendente: LUCAS ANDRADE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (16/10/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marcelino da Silva e de Rosineide de Andrade. A 
pretendente: NICOLI LOPES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Caieiras, SP, no dia (29/03/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizete dos Santos e de Sonia Regina Lopes dos Santos.

O pretendente: DANILO MARTINS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Barueri, SP, no dia (13/07/1999), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Vieira e de Sonia Martins Vieira. A pretendente: JÉSSICA 
ALMEIDA CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Carapicuíba, 
SP, no dia (25/04/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ednaldo da Silva Cavalcante e de Maria José Almeida Cavalcante.

O pretendente: BRUNO APARECIDO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
industrial, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/09/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogério Donizeti Fernandes e de Maria Lúcia dos 
Santos Fernandes. A pretendente: ALINE RODRIGUES BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/02/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Américo Rodrigues Barbosa e de 
Maria dos Santos Oliveira Barbosa.

O pretendente: JONATHAN DA CUNHA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em Caieiras, SP, no dia (05/03/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Pereira Martins e de Elieuza da Cunha Martins. 
A pretendente: LARISSA CARACHESQUE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (20/08/1998), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Thiago Negrisoli Ferreira e de 
Cláudia Batista Carachesque.

O pretendente: LENILSON INÁCIO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Camaragibe, PE, no dia (02/06/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heleno Inácio de Almeida e de Terezinha Pereira de 
Almeida. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, esIgarassu, Estado de Pernambuco, 
Igarassú, PE, no dia (22/11/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Maria da Silva e de Josefa Maria da Silva.

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

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: JORGE GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Josue Gonçalves dos Santos e de Ivonete Maria Gon-
çalves dos Santos. A pretendente: ÉLLEN DA ROSA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo de Oliveira Silva e de 
Carmem Lucia da Rosa.

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 
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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ ROGERLÂNDIO PIRES CORDEIRO, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 16/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Orleans Cordeiro e de Maria Claudia 
Ribeiro Pires. A pretendente: MARCELLE FREITAS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 19/03/1990, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Ribeiro Santos e de Maria 
da Conceição Pires Freitas. R$ 12,58 

O pretendente: IGOR MATHEUS SIMONELLI BERMUDES, profi ssão: coordena-
dor de I.T. Services, estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória - ES, data-nascimento: 
30/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio Bermu-
des e de Sonia Regina Simonelli Bermudes. A pretendente: ANANDA FARIAS CIRILO, 
profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: Aracruz - ES, data-nascimen-
to: 05/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josimar Cirilo e 
de Fernanda Farias. R$ 12,58 

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:

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

O pretendente: ANDRÉ ARAUJO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de diesel, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (13/01/1994), residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo- SP, fi lho de Marcos Ferreira da Costa e de Maria 
Ivone de Araujo da Costa. A pretendente: KAMILA DE SOUZA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/12/1995), residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de José Maria Vieira e de Ana Carlo de Souza. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 2º Subdistrito do município 
de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

 O pretendente: JULIANO ALVES CARDOSO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Penha de França- SP, no dia (08/04/1982), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Prates da Cruz e de Enedina 
Alves Cardoso da Cruz. A pretendente: SIBELE APARECIDA ALVES DE SOUZA, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (02/10/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Dirceu Alves de Souza e de Eliane Aparecida de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/04/1990), residente e domiciliado em 
neste subdistrito, Sâo Paulo - SP, fi lho de Serginho Batista da Silva e de Diva de Souza 
da Silva. A pretendente: BIANCA TRAMAÇO NASCIMENTO, estado civil solteira, pro-
fi ssão bancária, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/08/1987), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Assis Sousa do Nascimento 
e de Silvana Donizetti Tramaço Nascimento. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital onde a pretendente  é residente e domiciliada.

O pretendente: DENIS ALMEIDA MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão instalador 
de som, nascido em Barueri - SP, no dia (27/03/1992), residente e domiciliado em neste 
subdistrito,Sâo PAulo - SP, fi lho de Julio Lobo de Medeiros e de Edileuza Silva Almeida. A 
pretendente: GISELE FARIAS ALVES LEITÃO, estado civil solteira, profi ssão Tosadora, 
nascida nesta Capital - SP, no dia (16/04/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alam Parq Alves Leitão Junior e de Selma Maria de Farias.

O pretendente: WILSON FURTUNATO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Ibateguara - AL, no dia (29/03/1974), residente e domiciliado 
em neste subdistrito, São Paulo - SP fi lho de João Furtunato da Silva e de Maria do 
Carmo da Silva. A pretendente: LUCIANA FREIRE DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Iguaraçu - SP, no dia (28/06/1979), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Freire de Souza e de Sonia 
Jesus dos Santos Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARIO BLANCO VERNABEL JUNIOR , estado civil divorciado, pro-
fi ssão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/06/1965), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Blanco Vernabel e de 
Maria Dirce Blanco Vernabel. A convivente: ELIENE CARLOS TEIXEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Icó (Reg. Distrito de Lima Campos) - CE, 
no dia (22/12/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Deoclécio Teixeira Braz e de Terezinha Carlos de Lima. Obs.: Faço saber que pretendem 
se casar nos termos do artigo 8º da Lei 9278 de 10 de maio de 1996, em conversão 
de união estável.

Para evitar essa dor de cabeça, é preciso 
fi car atento e fazer uma avaliação junto 
ao imóvel. “A avaliação é de extrema 

importância para checar se está tudo certo 
com o imóvel e poder cobrar reparos”, explica 
a designer de interiores Tássia Pereira, do 
escritório TT Interiores, que dá algumas dicas 
importantes sobre o que vistoriar:
 • Uma dica de extrema importância é levar 

alguns utensílios, como um recipiente 
plástico e um voltímetro quando for visto-
riar o imóvel. O recipiente será usado para 
testar os ralos. Encha-os de água e jogue 
perto dos ralos. Assim você conseguirá 
ver se eles não estão obstruídos e ver se a 
queda d´água foi feita corretamente. Faça 

isso em todas as áreas com ralo, inclusive 
dentro do box.

 • O fl uxo de água das torneiras e vazão do 
ralo das pias também deve ser analisada. 
Observe se a água sai com facilidade e 
escoa pelo sifão sem nenhum problema. 
Nos banheiros e lavabos, dê descarga em 
todas as bacias para verifi car se a água 
está descendo com facilidade.

 • Dos itens de funcionalidade, atente-se às 
esquadrias. Veja se todas estão abrindo e 
fechando corretamente. O mesmo com as 
portas. Observe se todas estão com chaves 
e se trancam e destrancam facilmente. 
Atente-se também ao alinhamento e 
nivelamento delas.

 • Os revestimentos também merecem 
atenção. Verifi que se estão bem colocados, 
se não há algum soltando ou trincado. O 
mesmo se aplica ao rejunte. Analise se ele 
não está solto ou faltando. Caso tenha um 
voltímetro em casa, leve-o e teste todas 
as tomadas. Caso não tenha solicite à 
construtora ou use algum equipamento 
eletrônico para testa-las.

A vistoria deve ser sempre acompanhada por 
algum responsável pela construtora. Caso algum 
problema seja detectado, informe imediatamen-
te ao responsável, para que seja feito o reparo.

Fonte e mais informações:
(www.ttinteriores.com.br).

Vistoria adequada num imóvel recém-construído
A mudança para o apartamento novo, que acabou de ser entregue pela construtora, é o sonho de muitas pessoas. 
Porém, muitas vezes, esse sonho pode se transformar em pesadelo com uma construção mal executada ou 
faltando detalhes prometidos em contrato

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara reune hoje 
(8), profissionais de saúde 
para discutir a regulamenta-
ção da profi ssão de doulas, 
as assistentes de gestantes. 
Além de uma médica e de uma 
enfermeira obstetra, a audiên-
cia pública terá dirigentes das 
associações de doulas do DF, 
Rio de Janeiro, Paraíba e Santa 
Catarina.

Um projeto da deputada Eri-
ka Kokay (PT-DF) defi ne doula 
como a profi ssional habilitada 
em curso para apoio físico, 
informacional e emocional à 
gestante, sobretudo antes, 
durante e após o parto. O de-
bate foi pedido pela relatora da 
proposta, deputada Benedita 
da Silva (PT-RJ), que busca 
subsídios para embasar seu 
parecer. Segundo a relatora, 
é preciso deixar claro que o 
trabalho das doulas não se 
confunde com o dos demais 
profissionais de saúde que 
atendem as gestantes.

“A expectativa é a de que 
haja uma troca de informações 

para que não se tenha o receio 
de compreender o papel das 
doulas, que, de forma nenhuma, 
atropela o trabalho do médico 
e da enfermagem. E profi ssion-
alizar. Nós já temos no SUS 
um atendimento de doulas e é 
preciso uma ampliação desses 
serviços e que cada vez mais as 
mulheres que tomam a decisão 
de ter fi lhos possam se apoderar 
dessa qualidade de pessoas que 
são as doulas”.

Benedita da Silva lembra 
que, no SUS, muitas gestantes 
chegam desacompanhadas 
na hora do parto. A deputada 
argumenta que as doulas têm 
papel fundamental no processo 
de parto humanizado. Uma 
audiência pública já debateu 
a regulamentação profi ssional 
das doulas no Rio de Janeiro. 
Um encontro nacional da cat-
egoria está previsto para este 
ano. A proposta de regulamen-
tação profi ssional das doulas 
também vai passar pela análise 
das Comissões de Trabalho e 
de Constituição e Justiça da 
Câmara (Ag.Câmara).

Seguridade Social 
debate regulamentação 
da profi ssão de doula
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