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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: RENATO DE DEUS CORREIA, profi ssão: agente de apoio socio edu-
cativ, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/03/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Miguel de Deus Correia e de Josefa 
Ferreira Correia. A pretendente: MAYARA RODRIGUES DE ARAUJO, profi ssão: ana-
lista de captação de recurs, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 20/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adairton Miguel de Araujo e de Sandra Regina Rodrigues.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO BORGES, profi ssão: técnico de TV a cabo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1978, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Borges e 
de Maria de Fatima Borges. A pretendente: MICHELE DE BRITO SOUZA, profi ssão: 
operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 11/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Joaquim Correia de Souza e de Maria do Socorro de Brito Silva.

O pretendente: GILBERTO ALEXANDRE FILHO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1980, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Alexandre e de Maria Aparecida Alexandre. A pretendente: 
PRISCYLLA PARDIM DA SILVA, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 07/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Roberto Alves da Silva e de Maria Aparecida Pardim da Silva.

O pretendente: EDIMAR SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pavão - MG, data-nascimento: 30/10/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Soares de Oliveira e de Salvina 
Rosa de Oliveira. A pretendente: GIRLANE BERTINO DA SILVA, profi ssão: técnica de 
segurança do trabal, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 
22/11/1974, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Valdemiro Bertino da 
Silva e de Josefa Vieira da Silva.

O pretendente: VALDEMAR VALDEVINO FERREIRA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 15/06/1945, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Valdevino Ferreira e de Analia 
Tereza da Conceição. A pretendente: MARIA SONIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Buíque - PE, data-nascimento: 05/12/1969, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Sotero dos Santos 
e de Adélia Maria da Silva Santos.

O pretendente: RONALDO DIAS DA COSTA, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1976, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Dias da Costa 
e de Cleusa Luzia da Costa. A pretendente: LUANA CAVALCANTI DE ALMEIDA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira 
- PE, data-nascimento: 19/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, filha de Livio Fernando Melo de Almeida e de Lucila Cavalcanti de 
Almeida.

O pretendente: LUCAS SILVA DOMINGOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/07/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Avelino Domingos e de Laudelina da Silva 
Domingos. A pretendente: BRUNA DE FREITAS LEITE, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/06/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Severiano Leite e de 
Eugênia Alves de Freitas Leite.

O pretendente: ERONILDES DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Passa e Fica - RN, data-nascimento: 10/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de 
Lucia Gonçalves de Oliveira. A pretendente: MARIA ELIDA SILVA, profi ssão: vendedo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 23/09/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Braz da Silva e de 
Sonia Anália da Silva.

O pretendente: RAFAEL FELICIO COSTA DA SILVA NARDELLI, profi ssão: estoquis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: Mirandópolis - SP, data-nascimento: 27/10/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nardelli e de Elisia 
da Silva Nardelli. A pretendente: MARIA SANTOS BARBOSA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Largato - SE, data-nascimento: 20/06/1958, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Cipriano Barbosa e de 
Joana de Melo Santos.

O pretendente: ROBSON TIBURCIO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jackson Tiburcio dos Santos e de 
Rute de Sousa Faria. A pretendente: TAMMY CRISTINA ALVES DE LIMA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Alves de Lima 
e de Maria Aparecida de Lima.

O pretendente: THIAGO FELICIANO RODRIGUES, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar dos Santos Rodrigues e de Leila 
Daniela Feliciano Rodrigues. A pretendente: KECIA FERREIRA CASTRO, profi ssão: 
secretaria, estado civil: divorciada, naturalidade: Piquet Carneiro - CE, data-nascimento: 
26/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lo-
pes Castro e de Graciene Ferreira Silva.

O pretendente: JORGE DIEGO INÁCIO LUSTOSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Oeiras - PI, data-nascimento: 25/11/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de João da Natividade Lustosa e de Divina Maria Inácio 
Lustosa. A pretendente: MARILENE MARIA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana - BA, data-nascimento: 
02/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sivério Do-
mingos dos Santos e de Alaides Maria da Trindade.

O pretendente: AILTON ROSA DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Valadares - MG, data-nascimento: 17/12/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rosa Valadares Filho 
e de Rosa Delfi na do Nascimento. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS SILVA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Goianinha - RN, data-
nascimento: 05/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Otamilo Ferreira da Silva e de Cristina dos Santos Silva.

O pretendente: JESUS DIAS DE LACERDA, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Remanso - BA, data-nascimento: 21/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira de Lacerda e de Antonia 
Dias Lacerda. A pretendente: CARLA ANDRESSA DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 07/12/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlindo Santana do Nascimento e 
de Veronica Pereira da Cunha.

O pretendente: MARCELO SILVA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar técnico mecanico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/12/1993, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de João Belo Rodrigues e de Maria Helena 
Silva Rodrigues. A pretendente: INGRID IVANA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Ferreira da Silva e 
de Eliana Regina da Silva Ferreira.

O pretendente: LEONARDO MESSIAS DE ALMEIDA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 01/02/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Helio Valdir de Almeida e de Maria de Fátima 
Messias. A pretendente: DENISE FATIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: agente de orga-
nização escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
de Oliveira e de Eliane Fatima de Oliveira.

O pretendente: ANACETO DANTAS, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Uiraúna - PB, data-nascimento: 17/04/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Francisco e de Francisca Dantas. A pretendente: LOU-
RAYNE BATISTA DA COSTA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Bosco Batista da Silva e de Maria Deusimar da Costa Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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: CARLOS ENRIQUE REIS FERNANDES, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão designer, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson da Silva 
Fernandes e de Maria Divina Reis Fernandes. A pretendente: MARIELLA YOLANDA 
DURAND GARAGATTI, de nacionalidade peruana, profi ssão analista de sistemas, 
estado civil solteira, nascida em Peru, no dia 20/04/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Ernesto Durand Llanos e de Martha Edith 
Garagatti Arriola.

O pretendente: UDSON MARINHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comissário de voo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario dos Santos e de Jaciene 
Pereira de Sá. O pretendente: RAFAEL SOARES DE MACEDO, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão comissário de voo, estado civil solteiro, nascido em Votuporanga - SP, 
no dia 05/08/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Isaac de 
Macedo e de Marli Soares de Macedo.

O pretendente: BRUNO NAVILLI ZENI, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/05/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Getulio Moraes Zeni e de Suely Navilli 
Zeni. A pretendente: NAIARA SUFREDINI POVINELLI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão designer, estado civil solteira, nascida em Araraquara - SP, no dia 29/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valentino Povinelli Filho e de 
Simone Eulália Supredini Povinelli.

O pretendente: RAFAEL FEITOZA TORRES, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro de software, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/05/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves Torres e de Cleia 
Maria Feitoza Torres. A pretendente: JULIANA RIOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão gerente de projetos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio Pedroso 
de Oliveira e de Debora Gonçalves Rios de Oliveira.

O pretendente: MOISÉS ALVES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de qualidade, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eder Carneiro de Carvalho e de 
Margarida Alves de Carvalho. A pretendente: LETYCIA DA SILVA SALLES, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, estado civil solteira, nascida 
em Diadema - SP, no dia 17/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Antonio Donizette Salles e de Mariluce da Silva Salles.

O pretendente: TIAGO FELIPE ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão assisten-
te administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vanderlei Vieira Alves e de Junair 
Felipe Alves. A pretendente: ANA PAULA RUIZ ABUD ACHUR, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão assistente de midia, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no 
dia 11/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Abud Achur 
e de Cleusa Inocência Achur.

O pretendente: RENATO VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de vendas, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvino de Oliveira e de Leila Eli-
sabete Vieira de Oliveira. A pretendente: PATRICIA MEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão especialista comercial, estado civil divorciada, nascida em Salvador 
- BA, no dia 02/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel 
Evangelista dos Santos e de Maria Zelia Meira Santos.

O pretendente: RAFAEL CANUTO PRATES, de nacionalidade brasileira, profi ssão ad-
vogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/01/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Samir Dantas Prates e de Aldeci Canuto da 
Silva Prates. A pretendente: VANESSA SILVA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Mendes de Carvalho e de 
Maria Cristina Gomes da Silva de Carvalho.

O pretendente: EDUARDO ROSA DE ARAUJO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão educardo físico, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 
17/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Santiago José da Silva 
e de Albenice Rosa Araujo. A pretendente: CINTIA KIOKO ISHIHARA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
09/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Willian Yukio Ishihara 
e de Regina Celia Fernandes Ishihara.

O pretendente: DANISVEL LORENZO AMARGO, de nacionalidade cubana, profi ssão 
médico, estado civil solteiro, nascido em Cuba, ET, no dia 03/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Juan Manuel Lorenzo Rodriguez e de Adela 
Carmen Amargo Valdivia. A pretendente: MILENA BEDIN CIPRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/03/1976, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Pasquale Cipro Neto e 
de Nadir Bedin. Obs.: Edital para ser entregue e afi xado no Cartório que pertence ao 
sundistrito da noiva.

O pretendente: RICARDO HENRIQUE SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em Pirassununga - SP, 
no dia 19/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Bene-
dito Tabajara da Silva e de Kacia Marcia Santos Silva. A pretendente: ESTARELA 
MAIA BRAVO MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado 
civil solteira, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 13/08/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valdemar de Souza Mendes e de Cleide 
Analia Bravo.

O pretendente: FELIPE SANTORIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Caetano da Silva Filho e 
de Roseli Santorio da Silva. A pretendente: JÉSSICA AZEVEDO ARANHA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Iguaí - BA, no dia 
13/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Orlando Silva Aranha 
e de Vera Lúcia Azevedo Aranha.

O pretendente: KAUÊ MARTINEZ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
coordenador de comercio exterior, estado civil solteiro, nascido em São Vicente - SP, no 
dia 17/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Hudson Robson 
Pereira e de Rosimeire Martinez. A pretendente: CÂNDIDA CRISTINE DE OLIVEIRA 
LUCAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado civil solteira, nascida 
em Timóteo - MG, no dia 23/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Lucio Lucas e de Justina Paulina de Oliveira Lucas.

O pretendente: JOSÉ LUIZ RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico de 
manutrenção, estado civil solteiro, nascido em Cunha - SP, no dia 08/04/1958, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião José Ribeiro e de Benedita Clarice 
Ribeiro. A pretendente: LELIANE BRITO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão cuidadora, estado civil solteira, nascida em Itiruçu - BA, no dia 01/01/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Abade dos Santos e de Maria 
do Carmo Pereira Brito.

O pretendente: FABIO MIKIO NII, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/10/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Mikio Nii e de Teresa Tieko Nii. A pretendente: SIMONE HITOMI 
TANAKA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 26/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Keniti Tanaka e de Etuko Nakagava Tanaka.

O pretendente: DANIEL KAMEO MIYAHIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pu-
blicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Shuki Miyahira e de Deisymara Yukiko Taba 
Miyahira. A pretendente: KELLI DAIANE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de cobrança, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio José Gonçalves 
e de Neusa Aparecida Olavo Gonçalves.

O pretendente: LUCAS DALL’ AGLIO PASTORE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
médico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Henrique Pastore e de Marilice Mattos 
Dall Aglio Pastore. A pretendente: CAROLINE BATISTA PINHEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em Itararé - SP, no dia 07/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Bomfi m Batista Pinheiro e de 
Nilcea Ribeiro Pinheiro.

O pretendente: CAIO AUGUSTO DA CUNHA MUNHOZ, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia 14/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alexandre 
Augusto Munhoz e de Celina Célia da Cunha Munhoz. A pretendente: RAQUEL 
RODRIGUES SUDRÉ, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, 
estado civil solteira, nascida em Manhuaçu - MG, no dia 13/04/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Batista Sudré e de Eni Rodrigues 
Henrique Sudré.

O pretendente: CLAUDENI CONCEIÇÃO DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Paripiranga - BA, no dia 07/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Secundo Dias e de Valdelice 
Conceição. A pretendente: JOELMA CARVALHO LUZ, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de saúde bucal, estado civil solteira, nascida em Barra da Estiva - BA, 
no dia 04/11/1991, residente e domiciliada em Samambaia - SP, fi lha de Joel José Luz 
e de Maria Santos Carvalho.

O pretendente: BRUNO ALLÓ BACARINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão desen-
volvedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/10/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Bacarini e de Renata Borges Alló 
Bacarini. A pretendente: MELISSA MAGGI PIO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/06/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João José Pio Soares e de Iarcema 
Martini Maggi Pio Soares.

O pretendente: CLEIILSON ALVES MARTINS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
desenvolvedor de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Canarana - BA, no dia 
16/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Martins Filho e 
de Maria Nilzete Alves da Silva. A pretendente: VALDIRENE DE ALMEIDA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Pedro Alexandre - BA, 
no dia 15/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Silva de 
Almeida e de Josefa Maria de Almeida.

O pretendente: SERGIO RENATO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São José do 
Campos - SP, no dia 02/04/1979, residente e domiciliado em Jacareí - SP, fi lho de Sergio 
Antero Pereira e de Alaide da Silva Pereira. A pretendente: ELISANGELA BARBOSA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 25/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Ademir Alves e de Maria Cristina Barbosa Alves.

O pretendente: ASTROCELIO GONÇALVES DE QUEIROZ JÚNIOR, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão consultor de informatica, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 14/11/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Astrocelio Gonçalves de Queiroz e de Raquel Gonçalves de Queiroz. A pre-
tendente: ROSIMEIRE SOUZA DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/01/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Magno de Mello e de 
Celina Souza de Melo.

O pretendente: FABIO DE JESUS SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Efi genia de Jesus 
Santana  A pretendente: GABRIELA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Macajuba - BA, no dia 13/08/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Santos de Souza e de Maria 
Nilda Oliveira da Silva.

O pretendente: MAURO TADEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pintor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1971, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gualberto da Silva e de Terezinha de Jesus 
da Silva. A pretendente: CLAUDIA VALOAIS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em Porteirinha - MG, no dia 01/11/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlindo Pereira de Souza e de 
Hilda Valoais de Souza.

O pretendente: MAURICIO RAMOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operador de processo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
18/02/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nivaldo Ramos do 
Nascimento e de Elvira Miranda Felix. A pretendente: DOMINGAS JESUS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida 
em Dário Meira - BA, no dia 05/02/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José dos Santos e de Ilda Maria de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ MEDES ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de empilhadeira, estado civil solteiro, nascido em Ubai - MG, no dia 
19/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Milton Mendes 
Rocha e de Maria Ozita Mendes Rocha. A pretendente: SIELE FONSECA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil 
solteira, nascida em Ubai - MG, no dia 15/09/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Firminiano Pereira de Souza e de Cristina Antonia da 
Fonseca de Souza.

O pretendente: HIAGO BONAFA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão militar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/09/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Ferreira dos Santos Neto 
e de Rosana Borges dos Santos. A pretendente: GIULLY TELES MAGNO, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no 
dia 28/08/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jaime Antonio 
Magno e de Noemi Teles Magno.

O pretendente: EDIVALDO SARAIVA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são impressor de offi ce set, estado civil divorciado, nascido em Surubim - PE, no dia 
03/02/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José de Farias 
e de Terezinha Maria Saraiva de Farias. A pretendente: MARISEL KETTY MARTINEZ, 
de nacionalidade uruguaia, profi ssão babá, estado civil divorciada, nascida Montividéu, 
Uruguai, no dia 13/03/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelly 
Martinez.

O pretendente: ISAIAS DE SANTANA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motoboy, estado civil solteiro, nascido em Embu das Artes - SP, no dia 02/05/1983, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Erivaldo Machado de Araujo e de Leoni 
Fontoura de Santana. A pretendente: SUZANNI RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciado, nascida em Bom Jesus da Lapa - BA, 
no dia 05/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Idair da Silva 
e de Vilma Ribeiro dos Santos.

O pretendente: CICERO FRANCISCO SANTOS DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 30/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tomé 
Ferreira de Freitas e de Maria do Socorro Graciliano dos Santos. A pretendente: 
LETICIA NASCIMENTO MATSUO, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/03/1994, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Matsuo Ferreira e de Patricia Arsenio 
do Nascimento.

O pretendente: RAPHAEL MORENO ALVES DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
corretor de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Dias Filho e de Jane Alves 
Martins. A pretendente: CINTIA VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de TI, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/12/1985, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Suassui da Silva e de Maria 
Marta Viana Suassui da Silva.

O pretendente: ADAILTON BISPO, de nacionalidade brasileira, profi ssão montador de 
veiculos, estado civil solteiro, nascido em Wenceslau Guimarães - BA, no dia 01/05/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valci Conceição Bispo. A preten-
dente: CAMILA CAPELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/02/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wandilson Correia dos Santos e 
de Renata Lucia Capelo dos Santos.

O pretendente: THIAGO JUSTINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão autonomo, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Eunice Justino. A pretendente: FERNANDA CRISTINA PIMENTEL 
COSTA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sidney Cleyton de Souza e de Eliane Pimentel Costa de Souza.

O pretendente: THIAGO GONÇALVES PINTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cidercy Carlos Pinto e de Eni 
Gonçalves Pinto. A pretendente: DENISE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão bibliotecaria, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro de Oliveira neto 
e de Rute Evangelista da Silva Oliveira.

O pretendente: WALEF MENEZES GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/02/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Pereira Gomes e de Rosilane Silva 
Menezes. A pretendente: EDLAINE BESSA MARCOLINO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 06/07/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Francisco 
Marcolino e de Francisca Meire Bessa Marcolino.

O pretendente: EDVALDO TERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vi-
gilante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Terto da Silva e de Geralda Luzia da 
Silva. A pretendente: TALITA MESSIAS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são terapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Messias Costa e de 
Benedita Eufrazia Costa.

O pretendente: JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vania Menezes dos Santos. 
A pretendente: JULIANA OLIVEIRA MATOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
copeira, estado civil solteira, nascida em Guajeru - BA, no dia 17/12/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson da Silva Matos e de Miravalda Almeida 
de Oliveira Matos.

O pretendente: EDUARDO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão au-
tonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1963, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Atilio de Carvalho e de Tereza Piqueira de 
Carvalho. A pretendente: LIGIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Garça - SP, no dia 10/01/1958, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Maceda de Lima e de Celina de Oliveira Lima.

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
micro empreendedor, estado civil solteiro, nascido em Campo Alegre de Lourdes - BA, no 
dia 06/10/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Genésio Francisco 
da Silva e de Maria Eunice Pereira da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ HONÓRIO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão babá, estado civil solteira, nascida em 
Itabaianinha - SE, no dia 04/11/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Cosme Moreira da Silva e de Filomena de Jesus Honório.

O pretendente: LUCAS SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
militar, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 23/05/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aclair Tadeu de Souza e de Miralva de 
Jesus dos Santos. A pretendente: MARIANA PALMEIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Palmeira da 
Silva Irmão e de Débora Cristina Lilla da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: DANIELLE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão empregada 
pública, estado civil solteira, nascido em Brasília - DF, no dia 16/01/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Herivelto Bonifácio Ferreira e de Maria Maura 
Ferreira. A convivente: CRISTIANE CELIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão biomédica, estado civil divorciada, nascida em Uberaba - MG, no dia 18/07/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Inácio Pereira e de Regina Celia 
da Silva Pereira. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão 
de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independentemente 
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: SHIGUETSUNA SHIMISU, de nacionalidade brasileira, profi ssão apo-
sentado, estado civil divorciado, nascido em Marília - SP, no dia 01/11/1937, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sotaro Shimisu e de Sue Shimisu. A convivente: 
KAZUKO FUJIMURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão aposentada, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/03/1950, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Kahei Fijimura e de Fumiko Fujimura. Obs.: O presente edital refere-
se a pedido de habilitação para conversão de união estável em casamento, cujo assento 
respectivo será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo 
legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: GUILHERME CANDIDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão consultor de ascesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
25/09/1997, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Cicero de Oliveira e 
de Maria Cicera de Oliveira. A convivente: RAFAELA DOS SANTOS SILVA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 04/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Pirangi da 
Silva e de Lucia de Fatima dos Santos Silva. Obs.: O presente edital refere-se a pedido 
de habilitação para conversão de união estável em casamento, cujo assento respectivo 
será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem 
oposição de impedimentos.

O convivente: JAQUES FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em Senador Pompeu - CE, no dia 16/06/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Hildo Vieira de Souza e de 
Engraça Fernandes de Souza. A convivente: MARIA CLEIA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão escrevente cartoraria, estado civil solteira, nascida em Grão Mogol 
- MG, no dia 18/09/1968, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ana Flora 
de Jesus. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão de 
união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independentemente 
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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