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Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ ALBERTO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileiro, profissão
segurança, estado civil divorciado, nascido em Lajeado - PE, no dia 15/05/1963, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Manoel dos Santos e de Isaurina Quintino
dos Santos. A pretendente: MIRALVA SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Ubatã - BA, no dia
06/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Severino Souza dos
Santos e de Belarmina Rosalina dos Santos.
O pretendente: SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA GARCIA, de nacionalidade brasileiro,
profissão auxiliar de rouparia, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
01/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jesus Garcia e de
Therezinha de Jesus Oliveira Garcia. A pretendente: SIRLENE RIBEIRO SOARES, de
nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia 15/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Francisco Ribeiro Soares e de Maria Aparecida Ribeiro Soares.
O pretendente: DANILO DA SILVA ROSA, de nacionalidade brasileiro, profissão controlador acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1989,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Benedito de Jesus Rosa e de
Albertina Eugenia da Silva Rosa. A pretendente: MARCELA DE ARAUJO DOS REIS
CIRILLO, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia 06/08/1988, residente e domiciliada em Diadema - SP, filha
de Marcelo dos Reis Cirillo e de Suely Ferreira de Araujo.
O pretendente: HENRIQUE ALBERTO KIGUTI, de nacionalidade brasileiro, profissão
corretor de imóveis, estado civil solteiro, nascido em Bastos - SP, no dia 02/09/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Akinori Kiguti e de Maria Kitano Kiguti.
A pretendente: CÍNTIA SHIMOHARA, de nacionalidade brasileira, profissão professora de
matemática, estado civil solteira, nascida em Suzano - SP, no dia 29/08/1979, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Hideo Shimohara e de Sonia Yoshie Shimohara.
O pretendente: RÔMULO ARAÚJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, profissão orçamentista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
17/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Servilio Rodrigues de
Oliveira e de Luzia de Araujo Oliveira. A pretendente: VERUSKA GOMES MORENO, de
nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo
- SP, no dia 28/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Vagner
Aballo Moreno e de Cleide Gomes da Cruz Moreno.
O pretendente: LUCIANO MITSUO KAWANO, de nacionalidade brasileiro, profissão
bancário, estado civil solteiro, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 09/09/1986,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de João Hiromiti Kawano e de Maria
Alzira Marins Galvão Nunes Kawano. A pretendente: LIVIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão farmaceutica, estado civil solteira, nascida em Santos - SP, no
dia 24/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Lourenço de
Oliveira e de Mariangela Consoli de Oliveira.
O pretendente: CHIBUIKE STANLEY OKOYE, de nacionalidade nigeriana, profissão
operador de máquina, estado civil solteiro, nascido em Ekwulobia - Nigéria, no dia
04/08/1991, residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo - SP, filho de Okoy
Francis e de Okoye Ngozi Blessing. A pretendente: ANA PAULA ALVES DE SANTANA,
de nacionalidade brasileira, profissão operadora de suporte, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia 28/02/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Francisco José de Santana Filho e de Maria das Graças Alves de Santana. Obs.:
Cópia do edital de proclamas para ser entregue ao cartório de residência do pretendente.
O pretendente: VENICIO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileiro, profissão motorista,
estado civil solteiro, nascido em Limoeiro - SP, no dia 18/12/1973, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, filho de Euclides Ferreira de Lima e de Ana Francelina do Nascimento.
A pretendente: SIMONE DE ABREU SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada,
estado civil solteira, nascida em Poções - BA, no dia 21/07/1982, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, filha de Vivaldo Honorato Silva e de Maria das Graças de Abreu Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDRÉ MENEZES OLIVEIRA, divorciado, profissão engenheiro,
nascido em Natal - RN, no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e um
(03/04/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Francisco Ivan de
Oliveira e de Carmem Leda de Menezes Oliveira. A pretendente: FLAVIA VEIGA
BEZERRA BAULER, solteira, profissão procuradora do trabalho, nascida no Rio de
Janeiro - RJ, no dia sete de março de mil novecentos e setenta e nove (07/03/1979),
residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de Paulo Fernando Bezerra Bauler e de
Ana Maria Corrêa Veiga.
O pretendente: TÚLIO BRASILEIRO SILVA PACHECO, solteiro, profissão médico,
nascido em Natal - RN, no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e sete
(15/03/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de José Mário Rodrigues
Pacheco e de Ana Maria Brasileiro Silva Pacheco. A pretendente: NATHALIA ERTHAL
MORERA, solteira, profissão engenheira, nascida em Niterói - RJ, no dia vinte e nove de
outubro de mil novecentos e oitenta e três (29/10/1983), residente e domiciliada neste
Subdistrito, filha de Luiz Fernando Martins Moreira e de Maria Cristina Erthal Moreira.
O pretendente: CÉSAR DE LUCCA, solteiro, profissão advogado, nascido em Ubá MG, no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (20/02/1989), residente
e domiciliado neste Subdistrito, filho de Tulio Cesar de Lucca Pereira e de Daniela
Andrade do Carmo Pereira. A pretendente: DIANA CRISTINA OLIVEIRA COSTA,
solteira, profissão advogada, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia vinte e quatro de
janeiro de mil novecentos e noventa e um (24/01/1991), residente e domiciliada neste
Subdistrito, filha de Euler Costa da Cruz e de Marilene José de Oliveira Costa.
O pretendente: MICHEL ISSA DE CASTRO VIANNA AJAJ, solteiro, profissão
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia dez de setembro de mil novecentos e
oitenta e três (10/09/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Michel Ajaj
e de Marcia de Castro Vianna Ajaj. A pretendente: JULIANA HIDALGO GUARIERO,
solteira, profissão publicitária, nascida em Guarulhos - SP, no dia oito de janeiro de mil
novecentos e oitenta e um (08/01/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, filha
de Anésio Guariero e de Neusa Hidalgo Guariero.
O pretendente: ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE LACOMBE FILHO,
solteiro, profissão administrador, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera),
no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (01/08/1985), residente e
domiciliado neste Subdistrito, filho de Antonio Cavalcante de Albuquerque Lacombe e de
Beatriz Maria Braga Lacombe. A pretendente: CAROLINA READE, solteira, profissão
administradora, nascida no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil),
no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (17/02/1982), residente
e domiciliada neste Subdistrito, filha de Nicholas Vicent Reade e de Maria Clarisse
Guimarães Reade.
O pretendente: ANAUÊ IMIRIM CAETANO, solteiro, profissão economista, nascido em
Barretos, Estado de São Paulo, no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos
e oitenta e quatro (27/12/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de
José Caetano da Silva e de Caren Elisabeth Studer. A pretendente: MARISA SAD
FALLEIROS DE ANDRADE, solteira, profissão pedagoga, nascida em Franca, Estado
de São Paulo, no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (20/08/1988),
residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de José Marcos Faleiros e de Jacinta
Inocência Sad Faleiros.
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O pretendente: ORLANDO LEVI FERREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileiro,
profissão vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/01/1982,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Orlando Ferreira de Andrade e de
Cassia Ribeiro de Andrade. A pretendente: JULIA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade
brasileira, profissão atendente, estado civil solteira, nascida em Taperoá - PB, no dia
06/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Joaquim da Silva e
de Rosângela Martins da Silva.

O pretendente: EDSON HIDEO OTA NAKAMURA, de nacionalidade brasileiro, profissão analista desenvolvedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
28/12/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Hidetoshi Nakamura
e de Hatsue Ota. A pretendente: JULIANA CHANDRA KIMURA, de nacionalidade
brasileira, profissão turismóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
22/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Hiroshi Kimura
e de Sandra Maria Higuchi Kimura.

O pretendente: PROMISE AZUBUIKE MBAKWE, de nacionalidade nigeriano, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Amauzari, no dia 02/06/1982, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Amadioha Mbakwe e de Violet Mbakwe. A
pretendente: ALINE SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão garçonete, estado
civil solteira, nascida em Zé Doca - MA, no dia 11/10/1996, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, filha de Ana Cilene Silva Lima.

O pretendente: FAUSTO AMBROZIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, profissão
analista administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/07/1980,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Gerson Ambrozio dos Santos e de
Maria Aparecida Brosio dos Santos. A pretendente: MICHELE ALVES DE OLIVEIRA, de
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de balanço, estado civil divorciada, nascida
em São Paulo - SP, no dia 28/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP,
filha de Izaias Alves de Oliveira e de Maria Lucia de OIiveira.

O pretendente: JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, profissão zelador, estado civil divorciado, nascido em Floresta Azul - BA, no dia 04/12/1971,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Emidio Pereira dos Santos e de
Maria de Jesus. A pretendente: JAILSINEIDE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, nascida em Macururê - BA, no
dia 08/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Ezequiel Feliciano
dos Santos e de Isaura Maria dos Santos.

O pretendente: CAIO VINICIUS BALIZA, de nacionalidade brasileiro, profissão autônomo,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/03/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, filho de Gilda Maria da Conceição Baliza. A pretendente: ANA
CAROLINA DA SILVA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/06/1994, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, filha de Carlos Alberto Bispo da Cruz e de Ana Paula da Silva.

O pretendente: BATISTA PAIVA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, profissão controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em Luislandia - MG, no dia 26/11/1990,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Aristides Ferreira da Silva e de
Elizabeth Paiva da Silva. A pretendente: LUCIA FERREIRA BATISTA, de nacionalidade
brasileira, profissão assistente de sac, estado civil solteira, nascida em Rubelita - MG,
no dia 19/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Ferreira
Batista e de Maria de Fatima Candida da Silva.
O pretendente: RUBENS PEREIRA COSTA, de nacionalidade brasileiro, profissão pintor, estado civil divorciado, nascido em Peripa - BA, no dia 02/02/1958,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ana Lucia Pereira Costa.
A pretendente: TANIA DE SOUZA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em Ibicarai - BA, no dia 01/02/1960,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Edvaldo Cardoso da Silva
e de Hilda de Souza Cardoso.
O pretendente: OSEIAS RODRIGUES DO CARMO, de nacionalidade brasileiro, profissão vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/08/1969,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Joaquim Rodrigues do Carmo e
de Eneide Felix do Carmo. A pretendente: VANESSA PEREIRA DA SILVA MATOS, de
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP,
no dia 02/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Vandelson de
Matos Santos e de Cicera Pereira da Silva.
O pretendente: RENAN TROVO DIAS, de nacionalidade brasileiro, profissão mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1991, residente
e domiciliado na Água Funda, São Paulo - SP, filho de Joel Dias e de Claudia Trovo
Dias. A pretendente: BIANCA ISABEL LIMA BELO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/06/1996,
residente e domiciliada na Água Funda, São Paulo - SP, filha de Francimar Moreira
Belo e de Andreia Cristriane Lima Belo.
O pretendente: WILLIAM RICARDO DE LIMA, de nacionalidade brasileiro, profissão
gráfico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/08/1986, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Wilson Ricardo de Lima e de Maria de Lourdes
da Silva Lima. A pretendente: RITA DE CASSIA FEITOZA, de nacionalidade brasileira,
profissão assistente de p.c.p., estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no
dia 15/08/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Barreto
Feitoza e de Sandra Regina Feitoza.
O pretendente: THIAGO PEREIRA LUIZ, de nacionalidade brasileiro, profissão atleta
profissional de futebol, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/07/1989,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de João Luiz Filho e de Silvana Pereira
Teixeira. A pretendente: PATRICIA PAIVA BARRETO, de nacionalidade brasileira, profissão
tecnólogo em radiologia médica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no
dia 24/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Alaecio Rodrigues
Barreto e de Juliana Paiva da Silva Barreto.

O pretendente: EINAR ODIN RUI TRIBUCI, solteiro, profissão advogado, nascido em
São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dezessete de abril de mil novecentos e
oitenta e dois (17/04/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Edson Rui
Tribuci e de Linda Misae Tribuci. A pretendente: MARCIA RIBOLDI, solteira, profissão
biomédica, nascida em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no dia vinte e três
de maio de mil novecentos e oitenta e três (23/05/1983), residente e domiciliada neste
Subdistrito, filha de Gilberto Riboldi e de Iára Magdalena Riboldi.
O pretendente: PAULO HENRIQUE LACAVA AMARAL SALLES, solteiro, profissão
publicitário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dez de
agosto de mil novecentos e oitenta e nove (10/08/1989), residente e domiciliado
neste Subdistrito, filho de Paulo Alcides Amaral Salle e de Luciana Leuzzi Lacava
Amaral Salles. A pretendente: ANNIE SHIOLI ZANETTI, solteira, profissão jornalista,
nascida em Bauru, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia cinco de outubro de
mil novecentos e oitenta e nove (05/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito,
filha de Anesio José Zanetti er de Marcia Mariko Ano Zanetti.
O pretendente: RAFAEL GUERINO FURLANETTI, solteiro, profissão administrador,
nascido em São Gabriel da Palha, Estado do Espirito Santo, no dia vinte e oito de
outubro de mil novecentos e oitenta e seis (28/10/1986), residente e domiciliado
neste Subdistrito, filho de José Renato Furlanetti e de Angelita Peixinho Furlanetti.
A pretendente: KARINE ARAUJO ANDRADE, solteira, profissão servidora pública,
nascida em Salvador, Estado da Bahia, no dia dezoito de novembro de mil novecentos e
oitenta e sete (18/11/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de Emerson
Barbosa Andrade e de Maria Odete Araujo Andrade.
O pretendente: GERSOM HIDEO OTSU, divorciado, profissão engenheiro, nascido em
Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, no dia dez de janeiro de mil novecentos
e setenta e dois (10/01/1972), residente e domiciliado nesta Capital, filho de Hirochi
Otsu e de Yoko Otsu. A pretendente: VIVIAN KISHIMOTO HIRATA, solteira, profissão
educadora física, nascida no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia dezenove
de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (19/01/1981), residente e domiciliada neste
Subdistrito, filha de Sussumu Hirata e de Maria Helena Kishimoto Hirata. Obs.: Enviado
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.
Conversão de União Estável em Casamento
O convivente: RAFAEL NISHIHARA DOTTA, solteiro, profissão administrador,
nascido em São Carlos - SP, no dia dzenove de junho de mil novecentos e oitenta e
cinco (19/06/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de José Rogério
Dotta e de Cleide Nishihara Dotta. A convivente: ADRIANA MORELLI DUARTE,
solteira, profissão administradora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia quinze de
dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/12/1984), residente e domiciliada
neste Subdistrito, filha de Alberto Werner Fernandes Duarte e de Lucia Morelli Duarte.
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código
Civil Brasileiro.
O convivente: BRUNNO LIMA DE OLIVEIRA, solteiro, profissão analista de sistemas,
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta
e um (21/05/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Carlos Alberto de
Oliveira e de Maria Inês Lopes de Lima. A convivente: CECILIA CAMACHO, solteira,
profissão analista de sistemas, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia vinte e quatro de
janeiro de mil novecentos e oitenta e um (24/01/1981), residente e domiciliada neste
Subdistrito, filha de Achilles da Silveira Camacho Filho e de Sonia Barreto Camacho.
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código
Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andrea Santos Gigliotti - Oficial

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oficial

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

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

O pretendente.: JONATHAN PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.:
03/11/1993, profissão: aj. de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste
distrito. filho de: Valmir Pereira da Silva e de Luciana Aparecida da Silva. A pretendente.:
LETICIA PEREIRA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/08/1993, profissão:
aux. de logistica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. filha de:
Samuel José Batista e de Maria de Fatima Ferreira Batista.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE LAGE VAZ, profissão: atendente de farmácia, estado civil: solteiro, naturalidade: Bebedouro - SP, data-nascimento: 29/04/1994, residente
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, filho de José Carlos Vaz e de Beatriz
Maria Lage. A pretendente: FABIANA DE SOUZA, profissão: baba, estado civil: solteira,
naturalidade: Januária - MG, data-nascimento: 04/06/1982, residente e domiciliada na
Vila Madalena, São Paulo - SP, filha de Maria Judite de Souza.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

O pretendente: GABRIEL GRISOLIA BRANTES, profissão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1992, residente e domiciliado
em Pinheiros, São Paulo - SP, filho de João Scheuber Brantes e de Adriana Savoia Grisolia
Brantes. A pretendente: ISADORA GALIZIA DE QUEIROZ, profissão: estudante, estado civil:
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1995, residente e domiciliada
em Cotia - SP, filha de Jose Geraldo de Queiroz e de Maria Estela Galizia de Queiroz.

4ª VC - Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1022130-76.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, FAZ
SABER a(o) BRUNO GARCIA RODRIGUES, CPF 321.640.988-03, que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO por parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, para cobrança de R$3.748,78 (Jul/2014),
oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes vencido e não
pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em
03 dias, pague o débito devidamente atualizado ou, em 15 dias embargue ou, reconheça o crédito da
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor do débito, inclusive custas e honorários
advocatícios, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais e
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de
tantos quantos bens bastem para a garantia da dívida, bem como através deste fica INTIMADO
acerca do arresto havido em contas no valor de R$ 596,84, sob a advertência do prazo para oposição
de embargos, sob pena de conversão em penhora, nomeando-se para o caso Curador Especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

O pretendente: WESLEY ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, profissão
repositor de mercadorias, estado civil solteiro, nascido em Caruaru - PE, no dia 17/07/1996,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Valdemar da Silva e de
Mariana das Graças Silva. A pretendente: JACIARA PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção, estado civil solteira, nascida em São
Paulo - SP, no dia 12/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de
Valdenir Apolinario da Silva e de Terezinha Isabel Pinheiro.
O pretendente: SANDRO DE ARAUJO ROCHA, de nacionalidade brasileiro, profissão
porteiro, estado civil divorciado, nascido em Diadema - SP, no dia 30/04/1971, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Rocha Neto e de Neusa de Araujo
Rocha. A pretendente: MERCIA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão bancária, estado civil divorciada, nascida em Japumirim, Itajiba - BA, no dia
01/05/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Gonçalves
dos Santos e de Maria Helena de Souza.
O pretendente: BELIZAURO JOSÉ ALVES, de nacionalidade brasileiro, profissão pintor, estado
civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 19/08/1973, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, filho de Belanizio José Alves e de Zulmira Rosa de Jesus. A pretendente:
SIRLENE DANTAS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado
civil divorciada, nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia 30/06/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Maciel da Costa e de Maria Siqueira Dantas.
O pretendente: VITOR ARAUJO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileiro, profissão
auxiliar fiscal, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/06/1994,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Oszivaldo Teixeira Cavalcante e de Leda Aparecida Araujo Cavalcante. A pretendente: RAQUEL SANTOS
PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de atendimento, estado
civil solteira, nascida em Santos - SP, no dia 22/06/1993, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, filha de Valdir Pinheiro e de Miriam Santos Pinheiro.
O pretendente: LUIZ ANTONIO DA CUNHA JUNIOR, de nacionalidade brasileiro, profissão
analista administrativo, estado civil solteiro, nascido em Salvador - BA, no dia 18/11/1991,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Luiz Antonio da Cunha e de Livia
Cristina Monteiro Barbosa. A pretendente: ANDRESSA NAVARRO GUIRAU E SILVA, de
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em
São Paulo - SP, no dia 21/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha
de Aparecido Sebastião da Silva e de Marta Navarro da Silva Guirau.
O pretendente: MARCELO LUIZ BOTELHO, de nacionalidade brasileiro, profissão corretor
de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/08/1989, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edward Luiz Botelho e de Roseli Tudela dos
Reis Botelho. A pretendente: JULIANE MENDES DOS REIS, de nacionalidade brasileira,
profissão comercio internacional, estado civil solteira, nascida em São Francisco - Serra
das Araras - MG, no dia 18/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha
de Miguel Arcanjo dos Reis e de Maria Mendes dos Reis.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MIGUEL RIBEIRO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão serralheiro,
nascido em Araruna - PB (Registrado em Passa e Fica - RN), no dia 01/11/1992, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cosme Cardoso de Lima e de
Marlene Ribeiro de Lima. A pretendente: ISRAELLY KALLINY FERREIRA AMORIM, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em Sapé (Borborema) - PB, no dia 19/09/1996,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Jeronimo
Amorim e de Gilsolene Ferreira.
O pretendente: RAPHAEL FELIPE EXPEDITO BUCCINI, estado civil solteiro, profissão
barbeiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Vicente Buccini e de Luciana
Ermita de Oliveira. A pretendente: SILVIA GABRIELA COTRIN DOS SANTOS, estado
civil solteira, profissão vendedora, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia
17/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José da
Penha dos Santos e de Ezilda Cotrin.
O pretendente: BRUNO CÉSAR NUCIATELLI, estado civil solteiro, profissão relações
pública, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 23/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Nuciatelli e de Marilene
Soffo Nuciatelli. O pretendente: ELISEU WILLIAM DE SOUZA, estado civil solteiro,
profissão chefe de cozinha, nascido em Sarutaiá - SP, no dia 13/07/1978, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Gonçalo de Souza e de
Delfina Ramos de Souza.
O pretendente: SAMUEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão assessor comercial, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 20/07/1983, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Wilton Silva e de
Inaildes Assunção dos Santos Silva. A pretendente: MIRIÃ PATRICIA DA SILVA
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão assistente de faturamento, nascida
nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Julio Cesar de Oliveira Nascimento e de Nadir da
Silva Nascimento.
O pretendente: NELSON COLLINO JUNIOR, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/06/1960, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Collino e de Deusdete da
Silva Collino. A pretendente: TÂNIA CRISTINA ZANIBONI, estado civil solteira, profissão
professora de educação física, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 24/08/1969,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Odair Zaniboni e de
Maria Antonieta Colino Zaniboni.
O pretendente: THIAGO DOMINGUES CARRARO, estado civil solteiro, profissão
executivo de marketing, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/05/1983,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hamilton Carraro
e de Virginia de Fátima Ferreira Domingues Carraro. A pretendente: MARIANE
FONSECA FAGUNDES, estado civil solteira, profissão engenheira, nascida nesta
Capital, Cerqueira César - SP, no dia 03/11/1981, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Eduardo Ribeiro Fagundes e de Vania
Oger Fonseca Fagundes.
O pretendente: NELSON KLEIN, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 28/08/1974, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sinezio José Klein e de Maria Xavier Klein.
A pretendente: LUCIANA RAMOS DELMUTTI DA SILVA, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 06/06/1974, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Delmutti da Silva e de
Therezinha Ramos da Silva.
O pretendente: LUCAS DE MELO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão bancário,
nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 07/10/1992, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos de Oliveira e de Miriam Alves de Melo Oliveira. A pretendente: TATYANA APARECIDA NUNES RODRIGUES DA ROCHA, estado
civil solteira, profissão arquiteta, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 07/11/1992,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Livio Esley Rodrigues
da Rocha e de Aparecida Nunes Soares.
O pretendente: ROMILDO DONIZETTI SERAFIM, estado civil viúvo, profissão controlador
de acesso, nascido em Cruzeiro - SP, no dia 05/02/1967, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Serafim Filho e de Geralda de Souza
Serafim. A pretendente: ELAINE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão
costureira, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 02/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Franklin Pereira da Silva
e de Rute Santos da Silva.
O pretendente: MARCELO MANOEL NOVAES, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em Osasco - SP (Registrado no Distrito de Jardim Silveira - Comarca
de Barueri - SP), no dia 03/01/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filho de José Orestes Novaes e de Rosangela Manoel. A pretendente:
DAYANE DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de secretaria, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 10/04/1995, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Valdir Ferreira da Silva e de Maria
Lucia dos Santos Ferreira.
Conversão de União Estável em Casamento

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0128557-79.2012.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO PEDRO
MOURA, CPF 371.269.970-00, RG 301427935-SSP/RS que lhe foi proposta uma ação de
COBRANÇA, de rito Sumário por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE PARAÍSO, objetivando
o recebimento de R$ 25.916,35 (Março/2012), oriundos das cotas condominiais inadimplidas, além
das que vencerem no curso da ação, referente a unidade nº 92, integrante do Condomínio Autor,
situado á Rua Dr. Nicolau de Souza Queiroz, nº 760, Vila Mariana, nesta Capital. Encontrando-se o
réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presen te edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma d_a_ _l_e_i

O pretendente: RICARDO HIDEKI KAWAUCHI, estado civil divorciado, profissão instrutor
de curso, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 18/07/1950, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hideo Kawauchi e de Fuku Kumagai Kawauchi. A pretendente: NEUSA MATIKO ABE KINJO, estado civil viúva, profissão técnico
administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/12/1957, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hidetomi Abe e de Fisae Abe. Obs.:
Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato o
registro da conversão de união estável em casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

