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O pretendente: PAULO ALEXANDRE VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão analista de 
produção, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 14/11/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Paulo Vieira e de Odete Batista Vieira. A 
pretendente: JESSICA WILLVEIT FEREZIN, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Claudio Ferezin e de Claudia Heloisa de Souza Willveit.

O pretendente: BRUNO LEONARDO MEIRA DE VASCONCELLOS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de informática, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
12/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Enio Meira 
de Vasconcellos e de Rosicler Pereira de Vasconcellos. A pretendente: REGINA MARTINS 
GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão consultora de relacionamento, nascida nesta 
Capital, Vila Madalena - SP, no dia 09/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Acacio Martins Gonçalves e de Regina Ferreira Gonçalves. 

O pretendente: HENRIQUE FERNANDES VICENTIN, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de projetos, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elcio Fernandes Vi-
centin e de Marilice Aparecida Scatena Vincentin. A pretendente: FRANCIELE COSTA 
LUCIMAR, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
no dia 03/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Lucimar  e de Valdinete Silva Costa. 

O pretendente: FERNANDO GRAMANI HIPOLIDE, estado civil solteiro, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 07/07/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Hipolide Filho e de 
Maria Eliza Gramani Hipolide. A pretendente: ANA LUCIA SOUSA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 
25/04/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionisio 
Ribeiro de Sousa e de Cecilia de Sousa Ribeiro.

O pretendente: FLÁVIO ANTONIO BERNARDES ARBID, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Arbid Filho e de Helena Maria Bernardes 
Arbid. A pretendente: EMILI BELTRAME BAGINI, estado civil solteira, profi ssão contado-
ra, nascida em Franco da Rocha - SP, no dia 21/11/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hugo Bagini e de Maria Cristina Bagini.

O pretendente: ALAN MAXIMIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancario, 
nascido nesta Capital, Consolação- SP, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Acilio Vilario da Silva e de Maria Cristina da Silva. O 
pretendente: RENNAN FELIPHE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 01/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilvam Aparecido da Silva e de Janete das Neves Silva.

O pretendente: FERNANDO VINICIUS DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 11/09/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mauricio de Camargo e de 
Angelica Aparecida de Camargo. A pretendente: FERNANDA ANTUNES RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão química, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no 
dia 17/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de   Luis 
Carlos Antunes Ribeiro e de Lucilena Joaquim Antunes Ribeiro.

O pretendente: ALBERTO EMILIO MOREIRA LOPES , estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em Bragança Paulista  - SP, no dia 27/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Augusto Lopes e de Rosangela Moreira Lopes. A 
pretendente: MARIANA MATHEUS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 17/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de  Luiz Antonio Alves Moreira e de Denise Giacomini Matheus Moreira. 

O pretendente: RICARDO HIROYUKI TOYAMA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 14/02/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hiroo Toyama e de Kikuko Toyama. A pretendente: 
VANESSA CRISTINA MENEQUELLI KROSKINSQUE, estado civil solteira, profi ssão 
analista de RH, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 23/05/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Roberto Kroskinsque e 
de Marisa Menequelli Kroskinsque.

O pretendente: WILLIAN ALVES RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/10/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Rodrigues e de Rosalina Aparecida Simões 
Rodrigues. A pretendente: ROSANGELA FERREIRA MONTEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão professora de educação física, nascida em Santo André - SP, no dia 11/12/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Helio Helio 
Monteiro e de Francineide Ferreira Monteiro. 

O pretendente:  MARCELO PAES GONÇALVES, estado caivil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 02/04/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Rodrigues Gonçalves e de Marina Paes 
Gonçalves. A pretendente: MARIANA AROCA GAMA, estado civil divorciada, profi ssão 
designer, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/04/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gama e de Myrian Aroca Gama.

O pretendente: HENRIQUE FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 12/10/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Enoque Batista da Silva e de Maria 
do Socorro Almeida Batista. A pretendente: TAMIRES JACINTO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão  auxiliar de produção, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia 09/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cid 
Jacinto da Silva e de Esani Maria da Silva. 

O pretendente: RENAN FLAUZINO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
têxtil, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 20/03/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Flauzino Ferreira e de Antonia Inêz Nascimento 
Ferreira. A pretendente: MAYARA FERNANDA BARBOSA CANDIDO, estado civil solteira, 
profi ssão  assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 26/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Roberto Candido e de Rosangela Cristina Barbosa.

O pretendente: RODRIGO HEIDI NAGASSAKI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 10/04/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yugiro Nagassaki e de Aparecida Cristina Muniz 
Nagassaki. A pretendente: ANA PAULA CARNEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão  
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/10/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Vieira Alves e de Marivalda Carneiro Alves.

O pretendente: MARCIO MOREIRA PAGNOTTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
técnico, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 27/02/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Pagnotta e de Mirian Viana Moreira 
Pagnotta. A pretendente: PÂMELLA PAULINO THEODORO, estado civil solteira, profi ssão  
auxiliar operacional, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Theodoro  ede Maria Helena Paulino.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: SANDRO DA SILVA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão extrusor, nas-
cido em Rio Formoso - PE, no dia 21/02/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Leite da Silva e de Severina Maria da Silva Leite. A pre-
tendente: ROSANA LIMA, estado civil solteira, profi ssão  técnico em hotelaria, nascida 
neste Subdistrito - SP, no dia 05/12/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Lima.

O pretendente: JOSÉ DO CARMO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/11/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Antonio da Silva e de Maria Aparecida  
da Silva. A pretendente: VANUSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
qualidade, nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia 22/01/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alice Aparecida da Silva.

O pretendente: WELSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão do lar, 
nascido em Ipiranga do Piauí - PI, no dia 25/05/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Conceição Carneiro. A pretendente: GISELI DA 
SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá - SP (Registrada 
em Itaquaquecetuba - SP), no dia 11/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria do Rocio da Silva Pereira.

O pretendente: ÉDIPO FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de máquina, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 20/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paula Reis de Oliveira Filho e de 
Santina Ferreira Pinto. A pretendente: CAMILA DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia 24/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Girvan Ferreira dos Santos e de Antonia Lima de Souza.

O pretendente: JAISSON IVAN SOARES MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido Ijuí - RS, no dia 05/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Vilson Ivan Marques e de Lisiane Cristina Soares Marques. A pretendente: 
KELLY LOZANO MEURER, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Luiz Gonzaga - RS, no dia 25/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sérgio Alberto Meurer e de Regina Lozano Meurer. 

O pretendente: MAURICIO DE MORAES RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoerinha - SP, no dia 22/07/1975, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro e de Catarina de Moraes Ribeiro. 
A pretendente: SIMONE DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida neste Subdistrito - SP, no dia 02/06/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Clementino da Costa e de Sonia Regina da Costa. 

O pretendente: AELSON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão balanceiro, 
nascido no Distrito de Itamira-Município de Aporá - BA, no dia 03/03/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Araujo dos Santos e de Vera 
Lucia Alves dos Santos. A pretendente: DAMARIS CONCEIÇÃO DE FREITAS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 25/10/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Rocha de 
Freitas e de Maria Regina Conceição de Freitas. 

O pretendente: BRUNO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em 
Suzano - SP, no dia 11/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Roberto da Silva e da Rosimeire Lima dos Santos. A pretendente: BIANCA 
APARECIDA INACIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alexandre de Oliveira e de Valeria Aparecida Inacio.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 15/07/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Ferreira 
Nascimento e de Raimunda Aparecida Ferreira Nascimento. A pretendente: TAYS DA 
SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano - SP, no dia 
23/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar 
Marculino de Souza e de Noelza Maria da Silva Souza.

O pretendente: RONALD LEANDRO DE MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Praia Grande  - SP, no dia 07/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Mattos e de  Dasdores Aparecida Fernandes 
Rosa. A pretendente: JÉSSICA YASMIN SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 11/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo José dos Santos e de Maria Elza dso Santos.

O pretendente: MICHEL DA SILVA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
segurança, nascido em Guarulhos - SP, no dia 18/03/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton do Carmo Leite e de Isabel da Silva Leite. A 
pretendente: DAIANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Xique-Xique - BA, no dia 10/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edinho Gomes da Silva e de Aroilda Santana Silva.

O pretendente: THIAGO CONCEIÇÃO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 17/07/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião Rodrigues de 
Gildete de Conceição. A pretendente: CARINE RODRIGUES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Aracaju (3ª Circunscrição) - SE, no dia 
30/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Rodrigues dos Santos e de Noemia Barbosa dos Santos. 

O pretendente: THIAGO INACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia 16/08/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joseildo Inacio da Silva e de Mirian Bezerra da 
Silva. A pretendente: ÊMYLENE OLIVEIRA BONFIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Penedo - AL, no dia 13/06/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joci Santos Bonfi m e de Maria Claudete de Oliveira.

O pretendente: JONNATHAN ROBERTO BERNARDO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 03/11/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Bernardo e de Anedite 
Pereira Santana Bernardo. A pretendente: ANGELICA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida, no dia 11/10/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Dionisio da Silva e de Rita Maria da Silva. 

O pretendente: PAULO FERNANDO MELO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de panfl etagem, nascido em Arcoverde - PE, no dia 10/05/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fernando Gomes Pereira 
e de Maira José Melo Pereira. A pretendente: THALYTA LUNA PEREIRA PESSOA, 
estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida neste Subdistrito, no 
dia 19/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Inácio Pessoa e de Edvoneide Pereira dos Anjos Pessoa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MÁRIO YOSHIHARU OMURA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
neste Subdistrito - SP, no dia 21/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Mario Omura  e de Kimiko Omura. A convivente: JOELMA LOPES DE AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Minas Novas - MG, no dia 05/05/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lopes Alecrim e de Maria 
Gomes de Azevedo. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será 
feito de imediato o registro da conversão de união estável em casamento.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONARDO DIREZENCHI, divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em São Lourenço, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e três (26/12/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Adolfo Cherman Direzenchi e de Leila Rubinsztajn Direzenchi. A pretendente: 
BRUNA HAUSER, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), 
residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, fi lha de Moises Hauser e de Betty Krul 
Hauser. Obs.: Edital de proclamas oriundo do 8º Registro Civil do Rio de Janeiro/RJ.

O pretendente: FELIPE ANDRADE SELLAN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Mariana), no dia quatro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e quatro (04/08/1984), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de Aparecido 
Sellan e de Sandra Aparecida Neves Sellan. A pretendente: VERIDIANA DA SILVEIRA 
CALAZANS DE FREITAS, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Vila Madalena), no dia quartoze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (14/12/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Flávio Calazans 
de Freitas e de Maricy da Silveira Calazans de Freitas. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: EDUARDO HASEGAWA DE MENEZES, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte de julho de 
mil novecentos e oitenta e oito (20/07/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Laercio Vieira de Menezes e de Meri Hassegawa. A pretendente: PAULA DIAS 
DE TOLEDO RODOVALHO, solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (27/11/1988), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Marcelo 
de Toledo Rodovalho e de Nanci Aparecida Correia Dias de Toledo Rodovalho. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: GUILHERME ROSSETTO NUNES DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (01/03/1986), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de José Carlos Nunes de Oliveira e de Diva Aparecida Rossetto de 
Oliveira. A pretendente: MELISSA POTIENS MARTINS, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Botucatu, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia onze de março de 
mil novecentos e oitenta (11/03/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de 
José Tadeu Martins e de Maria Emilia Potiens Martins.

O pretendente: CAIO TABORDA RIBEIRO DA SILVA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte e três de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (23/01/1985), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Marco Antonio Ribeiro da Silva e de Lenice Taborda Ribeira da Silva. A 
pretendente: CAROLINA GRESSE, solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (28/12/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Norberto 
Gresse e de Maria Regina Gresse.

O pretendente: ROBERTO QUINTELLA DE PAIVA MEIRA, solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (27/08/1983), residente e domiciliado nes-
te subdistrito, fi lho de Paulo Magalhães de Paiva Meira e de Maria Ilydia Quintella de 
Paiva Meira. A pretendente: MARIA CECILIA CARRAZEDO DE ANDRADE, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (23/06/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de  Francisco José Falcão de Andrade e de Christina 
Ferraz Sampaio Carrazedo de Andrade.

O pretendente: PEDRO FREIRE SOARES DE CAMARGO, solteiro, profi ssão advoga-
do, nascido em São Paulo, Capital, no dia vinte e nove de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (29/03/1988), residente e domiciliado em Vinhedo - SP, fi lho de Roberto 
Soares de Camargo e de Maria Claudia Quintana Freire Soares  de Camargo. A preten-
dente: GABRIELA SALES CALZA, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no dia vinte e sete de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e três (27/12/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  
Reinaldo Calza e de Marilia Sales Calza. Obs.: Edital de proclamas oriundo do Registro 
Civil de Vinhedo - SP.

O pretendente: PAULO HENRIQUE TRECENTI, divorciado, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Marília, Estado de São Paulo, no dia dois de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (02/02/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José 
Carlos Trecenti e de Marcia Maria Ferreira Lopes Trecenti. A pretendente: ANA LYGIA 
TANNUS GIACOMETTI, solteira, profi ssão advogada, nascida em Araçatuba, Estado 
de São Paulo, no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta (14/02/1980), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Israel Giacometti e de Maria Angela 
Eustaquia Tannus Giacometti.

O pretendente: DIOGO NAVES MENDONÇA, solteiro, profi ssão juíz federal, nascido 
em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e cinco de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (25/09/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de 
Silvio Tadeu Mendonça e de Maria da Glória Naves Mendonça. O pretendente: FELIPE 
BENICHIO TEIXEIRA, solteiro, profi ssão juíz federal, nascida em Vitória, Estado do 
Espírito Santo (Registrado em Cariacica - ES), no dia vinte e três de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (23/05/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  
Felipe José Afonso Teixeira e de Janilda Benichio Teixeira.

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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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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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0316186-15.1997.8.26. 0007O Doutor Antonio
Marcelo Cunzolo Rimola, MM. Juiz de Direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera S/P, etc. Faz 
saber a MARIA CARDOSO DA CRUZ, que na ação Monitória, em execução, movida por MOMENTUM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi deferida a intimação da executada, por edital, sobre

q ç ç p

a penhora que recaiu sobre um lote de Terreno de nº 26, quadra NA, Situado no Município de Para-
napanema/SP, no Loteamento Terras de Sta. Cristina Gleba VII, onde mede 15,00 metros de frente 
para a rua 96; quinze metros (15,00) nos fundos com o lote 13; trinta (30,00m) metros á esquerda 
com o lote 25; trinta metros (30,00m) á direita com o lote 27, encerrando a área de quatrocentos e 
cinquenta metros quadrados (450 m2); sem benfeitorias, sem moradores. Registrado no C.R.I. de
Avaré (SP), no livro nº 02, Registro Geral, sob nº de matrícula 43.193, Avaliado em 14.000,00. Nada
Mais. Encontrando-se a ré, em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, caso queira, apresente impugnação à penhora realizada sobre 
o imóvel descrito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
23 de setembro de 2016.                                                                                                      29 e 30/09

Com uma estreita ligação com o povo japonês e sua cultura, 
o Brasil possui mais potencial para o crescimento do saquê 
fora do Japão do que, talvez, qualquer país europeu. O que 

tem travado esse fl orescimento é a falta de informação.
É uma bebida cujo tempo chegou. Cheio de sabores a aromas, 

incrivelmente puro, simples e complexo ao mesmo tempo, pro-
fundo em todos os aspectos e surpreendentemente adaptável, 
o saquê detém grande potencial para a sua apreciação. O saquê 
percorreu uma história fascinante de mais de dois mil anos até 
chegar a essa mistura que os consumidores vêm bebendo atu-
almente. Esta bebida é uma das mais naturais e complexas que 
existem, sendo feita a partir de ingredientes básicos – arroz e 
água, somados aos agentes de fermentação (levedura e o fungo 
koji-kin).

Para disseminar a cultura do saquê no Brasil, Celso Ishiy, um 
dos maiores especialistas da bebida no país e diretor da Trad-
bras, empresa focada na importação e exportação de produtos 
da cultura oriental, revelou o que chamou de 10 goles de saquê. 
Confi ra:

- Saquê é a cachaça do Japão? - Sem desmerecer a nossa 
cachaça, que está melhorando de qualidade, para começar, eles 
pertencem a diferentes categorias. A cachaça é um destilado. O 
saquê é um fermentado de arroz.

- Saquê se toma com sal? - Já vi muita gente colocar sal para 
tomar um gole de saquê. Antigamente, no tempo dos meus avós, 
até se bebia assim. Desde o surgimento dos saquês Premium não se 
faz mais isso. Você mistura energético em um whisky 18 anos?

- Existe mais de um tipo de saquê? - O saquê não é uma 
bebida genérica. Para se ter uma ideia, há mais de 1800 fabrican-

Maior especialista do país ensina 
dez lições sobre o saquê

O saquê praticamente permaneceu no Japão ao longo dos séculos apreciado somente pelos habitantes locais, sendo pouco exportado, se considerado o seu 
potencial. Mas, isso mudou ao longo dos últimos 20 anos e, agora, as fabricantes estão se esforçando para compartilhar a bebida ao redor do mundo

e exótico, mas hoje em dia não se bebe mais saquê no massu, 
o copo quadrado de madeira. É um hábito antigo que alguns 
restaurantes persistem em usar.

- Saquê combina só com comida japonesa? - Muito pelo 
contrário. O saquê harmoniza com vários tipos de bebida – da 
italiana à alemã - até com feijoada. Cada prato tem o saquê que 
merece.

- Existe caipirinha de saquê no Japão? - A caipirinha de 
saquê é uma invenção brasileira, embora os japoneses usem o 
saquê comum e shochu (destilado) para preparar outros tipos 
de coquetéis. No Japão, a versão Premium da bebida é a que tem 
feito mais sucesso.

- É verdade que o saquê não dá ressaca? - O saquê 
Premium é uma das bebidas mais puras que existem e isso 
faz com que não cause ressaca na maioria das pessoas. É bom 
lembrar que cada corpo reage de maneira diferente à bebida 
alcoólica.

- O saquê tem prazo de validade? - O saquê não tem prazo de 
validade se conservado em condições adequadas. Recomenda-se, 
no entanto, degustarem, em, no máximo, dois anos para sentir o 
sabor que a fabricante quis propiciar. Existem também saquês 
envelhecidos, como o vinho.     

Celso Ishiy é sommelier de saquê e um dos principais especia-
listas no assunto no Brasil. Fez diversos cursos no Japão, entre 
eles o Sake Professional Course, ministrado por John Gauntner, 
o principal especialista estrangeiro em saquê. Para conhecer o 
processo de produção em detalhes, trabalhou em diversas fábri-
cas de saquê no Japão. Para mais informações, acesse: (www.
tradbras.com.br).

tes de bebidas no Japão que produzem cerca de 40 mil rótulos, 
o que confere uma diversidade incrível. Cada um deles produz 
saquê de diferentes tipos e classifi cações. A boa noticia é que 
está cada vez mais fácil encontrá-los no Brasil. 

- O saquê é uma bebida sagrada? - Assim como o vinho 
tem um signifi cado religioso para a Igreja Católica, o saquê é 
usado em cerimônias xintoístas, principalmente no Japão, onde 
é considerado a bebida dos deuses.

- É melhor tomar saquê quente ou gelado? - Hoje, a maioria 
prefere consumir saquê gelado, mas depende do tipo e ocasião. 
Muita gente acha que o saquê quente serve apenas para disfar-
çar a má qualidade. Já adianto que é possível beber excelentes 
saquês quentes.

- Por que se toma saquê em copo quadrado? - É bonito 
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