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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: CLAUDINEI OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia (06/08/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rocha e de Alice de Oliveira Rocha. A pretendente: GISELE 
SOUZA DA MOTTA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Santo André, 
SP, no dia (17/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcial Machado da Motta e de Silvia Aparecida Souza da Motta.

O pretendente: REGINALDO NERY REIS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
RX, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reny Nery Reis e de Maria Helenice Cavalcante Reis. A 
pretendente: GILSA RODRIGUES LOPES, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de 
fármacia, nascida em Remanso, BA, no dia (16/06/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Lopes Ferreira e de Mariza Rodrigues de Souza.

O pretendente: ADILSON ROBERTO LINS, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1965), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Santos Lins e de Shirley Roberto Lins. A pretendente: 
SUELI LOURENÇO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1960), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laercio Lourenço da Silva e de Luzinete Oliveira da Silva.

O pretendente: MAURICIO MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo de obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1990), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo dos Santos e de Ester 
Moreira. A pretendente: KALIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Itapé, BA, no dia (29/03/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Ramos dos Santos e de 
Edinêi Barbosa do Nascimento.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Nunes Cabral e de Cleunice Maria da Silva Cabral. A pretendente: 
SHIRLEY MARQUES DA SILVA SANTOS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Almeida da Silva e de Maria José Marques da Silva.

O pretendente: DJALMA TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão caldeireiro, 
nascido em Jurema, PE, no dia (18/07/1949), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisca Rufi no da Silva. A pretendente: MARIA DO SOCORRO 
FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Bento do Una, 
PE, no dia (29/10/1951), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Ferreira Silva e de Maria de Lourdes Silva.

O pretendente: GLEDSON LEONIDAS PIRES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidas Batista dos Santos e de Luciana Aparecida 
Pires. A pretendente: NAYARA AMANDA SILVA GONÇALVES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Gonçalves dos Santos 
e de Beatriz Santos da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão lider 
de padaria, nascido em Chã Grande, PE, no dia (06/01/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marculino dos Santos e de Margarida Nunes 
de Andrade. A pretendente: IRANEIDE DE ALMEIDA ALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Ibimirim, PE, no dia (03/05/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erasmo Jose Alves e de Maria Jose de Almeida.

O pretendente: GILMAR DE MELO FEITOSA, estado civil divorciado, profi ssão empacota-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Aparecido Feitosa e de Selma Maria Carlos de Melo. A 
pretendente: SIRLENE AMÉLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Paulo de Almeida e de Silvana de Oliveira Almeida.

O pretendente: TIAGO DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão atleta, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (16/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osternes Soares e de America Inacia Soares. A pretendente: ANA PAULA DE 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (28/04/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilberto de Oliveira Santos e de Vera Lucia de Oliveira Santos.

O pretendente: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão car-
pinteiro, nascido em Ituaçu, BA, no dia (10/11/1949), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aprigio Pereira de Oliveira e de Maria Rosa de Jesus. A preten-
dente: MARIA DO CARMO GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, 
nascida em Ribeira do Amparo, BA, no dia (16/04/1957), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gonçalves de Oliveira e de Maria Santana do Carmo.

O pretendente: LUCIANO COELHO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão con-
dutor escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Coelho de Lima e de Helena Maria de Lima. 
A pretendente: RISELVA CAVALCANTI CELESTINO, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1963), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pedro Celestino e de Estanilce Cavalcanti Celestino.

O pretendente: JOSÉ EDEZIO MORAIS DE AZEVEDO FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão Instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edezio Morais de Azevedo e de 
Josefa Cleide da Silva. A pretendente: BEATRIZ ARAUJO FARIAS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana da Silva Farias e de 
Nilza Araujo Ribeiro Farias.

O pretendente: GABRIEL FREITAS PAULO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de refrigeração, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Oliveira Melo e de Santa 
Freitas de Paulo Melo. A pretendente: KAREN SABRINA LIMA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jackson Nascimento Santos e de 
Sonia Lucia de Lima.

O pretendente: THIAGO DE PAULO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/09/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sonia de Paulo Batista. A pretendente: TATIANE SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(12/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Afonso 
da Silva e de Lucilia Maria da Silva.

O pretendente: SIDNEI ENRIQUE PIMENTA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Alves Pimenta e de Albertina do 
Espirito Santo Pimenta. A pretendente: ANDRÉIA MARIA MENDONÇA, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Campina Grande, PB, no dia (18/11/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Mendonça e de 
Marluce Bazilio Mendonça.

O pretendente: CLEVERSON DE SOUZA ANTUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Antunes e de Neuza Maria de Souza Antunes. 
A pretendente: NATÁLIA APARECIDA VANUCCI, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alessandra Aparecida Vanucci.

O pretendente: MARCELO CLAUDINO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira Mendes e de Adelia Claudino Mendes. A pretendente: 
ANGELA PAGANINI SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Hercilio de Oliveira Santos e de Vera Lucia Paganini Santos.

O pretendente: ALICIO MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Salgueiro, PE, no dia (22/05/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Luciano da Silva e de Maria das Dores da Conceição. A preten-
dente: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Salgueiro, PE, no dia (13/04/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alberto Agostinho Simão e de Antonia Vitalina de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Rosa da Silva e de Adelia Marcelina da Silva. A pretendente: 
WELIDA DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Luiz Orispo da Silva e de Eliana Aparecida Menezes do Nascimento Silva.

O pretendente: WELINGTON DE SOUZA SOARES, estado civil divorciado, profi ssão 
cabista, nascido em Vargem Alegre, MG, no dia (04/06/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Soares e de Luzia de Souza E Silva. 
A pretendente: RITA DE CASSIA JESUS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geni Maria de França.

O pretendente: BRUNO SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto dos Santos e de Marina de Sousa dos Santos. 
A pretendente: MÍRIAN FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Admilson Geraldino da Silva e de Debora da Cunha Freitas.

O pretendente: JOSÉ LUIZ DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão frentista, 
nascido em Aiuaba, CE, no dia (06/02/1950), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz de Araujo e de Joana Maria de Jesus. A pretendente: 
GEDALVA PANTA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Paranatama, PE, no dia (25/07/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Panta da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Jose da Silva e de Ana Lucia Gonçalves. 
A pretendente: RAFAELA LONGUINHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos 
e de Regina Celia Longuinho dos Santos.

O pretendente: ERICK NEVES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Julio Antonio Costa e de Uirajane Neves do Nascimento Costa. A pretendente: 
ANA CAROLINA DE FREITAS VICTOR, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Wiliam Cesar de Freitas Victor e de Valdyete Cordeiro da Silva Victor.

O pretendente: ISRAEL BARBOSA NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aldo Nogueira de Farias e de Roselita Barbosa. A pretendente: 
KARINA PACHECO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dilson Carlos dos Santos e de Angelita Pacheco.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/04/1996), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Daniel dos Santos e de Nilva Elza de Sousa Santos. A pretendente: LAURA 
STHEFANY ALVES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaqua-
quecetuba, SP, no dia (24/11/2001), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lha de Josineide Alves Moreira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO NOVAIS LANDULFO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecanico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/01/1986), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Argemiro Novais Landulfo e de 
Elizabete Novais Landulfo. A pretendente: APARECIDA MARCELA GUEDES, estado civil 
solteira, profi ssão bancaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Vieira Guedes e de Severina 
Rozimeire dos Passos.

O pretendente: FLAVIO SOUZA AMBROSIO, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ambrosio Neto e de Aurenice Souza Ambrosio. A 
pretendente: LUANA LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (21/03/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Lima Silva e de Ana Lucia dos Santos.

O pretendente: ELIEL NERES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Ricardo Marques da Silva e de Eunice Neres da Silva. A pretendente: 
TATIANE SILVA MOTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Feira de 
Santana, BA, no dia (16/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anailson Silva Mota e de Lucinete Silva Mota.

O pretendente: DANIEL SOUZA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Daniel Silva e de Alda de Souza Silva. A pretendente: STELLA 
GOMES FELICIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de logistica, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osvaldo Felicio Junior e de Ester Gomes da Silva Felicio.

O pretendente: EDSON GOMES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Gomes Ferreira. A pretendente: ARIANA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Arujá, SP, no dia (18/09/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariza Santana da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Souza Almeida e de Hilda Santos Almeida. A 
pretendente: VILMA FRANÇA SANTOS, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Uruçuca, BA, no dia (15/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aristides França e de Laurides Alves da Silva.

O pretendente: LUIZ FILIPPE SOARES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (09/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eustaquio Luiz dos Reis e de Maria do Consolo 
Soares. A pretendente: LILIANE JESUS GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ribeiro Gomes e de Adelaide Maria de Jesus.

O pretendente: MARCOS CHERAZZI DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no (10/08/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilton Francisco da Silva e de Luzia Cherazzi da Silva. 
A pretendente: EMANUELLE CAMPOS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erneildo Gonçalves dos Santos e de 
Maristela Campos do Amaral Gonçalves.

O pretendente: VALMIR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Itabaiana, PB, no dia (17/07/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Almir da Silva e de Maria de Fátima da Silva. A pretendente: STEFANE 
MARINHO DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, BA, 
no dia (27/06/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Henrique de Jesus e de Nayana Silva Marinho de Jesus.

O pretendente: JOSÉ ANSELMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Craibas, AL, no dia (01/10/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Geraldo da Silva e de Zélia da Silva. A pretendente: 
VITORIA CAROLINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, AL, no dia (23/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos dos Santos e de Marinalva dos Santos Brito.

O pretendente: CELIO ROBERTO REZENDE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Rezende e de Zenaide Aparecida Rezende. A 
pretendente: FERNANDA RIBEIRO VILAS BOAS, estado civil divorciada, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1983), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Vilas Boas e de Marisete Dias 
Ribeiro Vilas Boas.

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 
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O pretendente: IGOR HYPOLITO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Hypolito Gonçalves e de Vera Lucia 
Alves de Assis Gonçalves. A pretendente: CINTHYA SCHALCH SIQUEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/02/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Baptista Siqueira e 
de Maria Irene Schalch Siqueira.

O pretendente: JOSÉ JACINTO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Jacinto Araujo e de Neusa Maria Rocha Araujo. A pre-
tendente: JOYCE DE FÁTIMA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de atendimento, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/05/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Gonçalves da Mota e 
de Jandira da Silva Gonçalves.

O pretendente: ROBERT EDUARDO DIAZ LA ROSA, nacionalidade venezuelana, 
estado civil solteiro, profi ssão abrigador integral, nascido em Maturin - Venezuela, no dia 
03/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fermin 
Niufer Eduardo Diaz Jacco e de Maria Isabel La Rosa Seijas. A pretendente: SARAY 
COROMOTO BELANDRIA VASQUEZ, nacionalidade venezuelana, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Caripito - Venezuela, no dia 15/02/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto David Belandria Malpa e de 
Miriam Del Valle Vasquez de Belandria.

O pretendente: DIEGO CAMARGO MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Emiliano Martins Neto e de Sueli Aparecida Camargo Martins. A 
pretendente: RENATA APARECIDA BEVIANI, estado civil divorciada, profi ssão gestora 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1980, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Adalberto Salvador Beviani e de Maria Aparecida Beviani.

O pretendente: TADEU USAI, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 31/07/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Eduardo Usai e de Isabel Maria de Oliveira Usai. A pretendente: BEATRIZ 
YAMAMOTO CHRISTOFOLETE, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Richard Eduardo Christofolete e de Adriana Yamamoto Christofolete.

O pretendente: JEFFERSON FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Saturnino de Araujo Sobrinho e 
de Risaete Ferreira de Araujo. A pretendente: CAROLINE SILVA DELATORRE, estado 
civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/02/1988, residente e domiciliada em Salto - SP, fi lha de José Roberto Delatorre e de 
Edileusa Alves Silva Delatorre.

O pretendente: ROGÉRIO MONTEIRO VERONESI, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em contabilidade, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/09/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ludovico Veronesi e de Aurelina 
Monteiro Veronesi. A pretendente: GLAUCIE GONÇALVES GARCIA, estado civil divor-
ciada, profi ssão secretária/recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Bacchi Garcia 
e de Maria do Carmo Gonçalves Garcia.

O pretendente: RODRIGO LEME, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 31/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Leme e de Sonia de Oliveira Leme. A pretendente: CLEONICE 
REGINA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 08/10/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Tereza Martins e de Margarida de Lourdes Procopio Martins.

O pretendente: VINICIUS AMAMOTO, estado civil solteiro, profi ssão lider de pátio, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia 31/01/1995, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho 
de Wilson Shigeru Amamoto e de Vera Lucia da Silva. A pretendente: ANA FLÁVIA DE 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em Arapiraca 
- AL, no dia 15/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Erinaldo Francisco de Sousa e de Josefa Maria de Sousa.

O pretendente: JÉRÔME PRZENIOSLO, estado civil viúvo, profi ssão socorrista, nascido 
em Angoulême - França, no dia 17/02/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francis Przenioslo e de Monique Marie Pingaud. A pretendente: 
CRISTIANE CORREIA DOS SANTOS DEROUIN, estado civil viúva, profi ssão chefe de 
cozinha, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul José dos Santos e de Abigail Correira dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA NEVES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Conceição Neves e de Cicera de Oliveira Ne-
ves. A pretendente: DANIELLE FAVA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivan Pinheiro da Silva e de Nádia Sanchez Fava da Silva.

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: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Recife, PE, no dia (21/08/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Iraci Tavares de Miranda. A 
pretendente: REGIANE LIMA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mário Martins da Silva e de Nazare Corrêa Lima da Silva.

O pretendente: SIDINEI LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Paulo Jacinto, AL, no dia (17/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Lourenço da Silva e de Josilene Teresa da Silva. 
A pretendente: AMANDA GOMES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em Mauá, SP, no dia (07/03/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gomes Oliveira e de Marisa de Oliveira.

O pretendente: HANS KRAINER DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logistica, nascido em Santos, SP, no dia (19/03/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moraes Ferreira de Oliveira e de Wania Krainer 
de Oliveira. A pretendente: DANIELLA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de logistica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira de Oliveira e de 
Maria Sonia Santos Costa.

O pretendente: CARLOS BERNARDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em Itainopolis, PI, no dia (29/01/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardino Vieira da Silva e de Teresa Maria da Silva. 
A pretendente: ERICA FRANÇA SOARES, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Costa Soares Filho e de Lucineide de Jesus 
França Soares.

Os animais fazem parte de seus shows por todo o Brasil. 
Giselle apresenta os diversos formatos da dança egípcia, 
como: clássica egípcia, espada, solo de derbake, véus (único 

véu, véu duplo, sete véus e véu wings), candelabro, punhal, saidi 
(bastão/bengala), snujs (sagat), beduína, pandeiro e a mais requi-
sitada, a dança com a serpente. “É inexplicável a sensação quando 
elas participam das minhas apresentações, me sinto elevada ao 
topo da serenidade, como as sacerdotisas com seus animais. Eles 
convivem comigo há mais de 20 anos, são considerados meus fi -
lhos, me dão amor e recebem amor. Nada melhor do que receber 
um carinho pela manhã do animalzinho de estimação, diz Giselle.

Todos possuem uma característica diferente e se manifestam 
individualmente com a Giselle na dança. O Thot tem uma na-
tureza zen e sábia, o Rah é protetor, prudente e extremamente 
carinhoso. O Hórus é moleque e bem independente, e o Shiva 
tem a doçura de uma criança.

Como conviver com quatro cobras em casa, 
como animais de estimação

Ter um animal de estimação requer cuidados e muito amor, principalmente se for exótico. A bióloga e bailarina Giselle Kenj, sabe muito bem como é, pois 
mora e dorme na mesma cama com quatro cobras da raça Píton, sendo três albinas, intituladas carinhosamente por ela como seus “babies”

A bailarina mantém o local impecável onde seus “babies” fi cam. 
Está sempre alerta com a temperatura, dispõe periodicamente de 
água e banhos para a hidratação do corpo e escamas, e durante o 
mês leva uma por vez ao veterinário para consulta e alimentação.

Os cuidados são muitos para as cobras de estimação, deve-se 
atentar até com a mudança de estação. Por exemplo, o verão 
é muito benéfi co, pois o calor faz com que fi quem em perfeita 
harmonia com a saúde e bem estar, dispensando a utilização de 
lâmpadas que muitas vezes tornam o ar inadequado e o nível de 
umidade prejudicial. Já no inverno, a necessidade de lâmpadas 
e aquecedor faz com que o ar se torne mais seco e com isso, a 
hidratação deve aumentar. A falta de higiene e aquecimento pode 
causar doenças respiratórias fatais como a pneumonia, e contribuir 
para surgimento de mofo e fungos, facilitando o desenvolvimento 
de infecções bacterianas ou fúngicas.

Fonte e outras informações: (www.facebook.com/pages/Giselle-Kenj).
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