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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:

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: SILVIO ROGERIO TERADA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
representante comercial, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 
19/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Yocihiro Terada 
e de Cleide Sassaki Terada. A pretendente: RUBIANI FERREIRA DOS REIS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Figueira - PR, no 
dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eli Alves dos Reis 
e de Rosa Ferreira dos Reis.

O pretendente: ALEXANDRE NONATO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 02/12/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Eduviges Ferreira e de 
Claudete Nonato Ferreira. A pretendente: MARIA APARECIDA DE MEDEIROS LIMA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
João Bastos Lima e de Geralda Moreira de Medeiros Lima.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão mecânico, 
estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 09/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria do Carmo Ribeiro Lima. A pretendente: CRISTIANE 
DE OLIVEIRA CAMARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão caixa, estado civil divor-
ciada, nascida em Santo André - SP, no dia 10/12/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Edson de Oliveira Camara e de Lidia França Camara.

O pretendente: FABIO FERNANDO LOCALI, de nacionalidade brasileira, profi ssão mo-
torista, estado civil solteiro, nascido em Pirassununga - SP, no dia 17/03/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Fernando Locali e de Neuza da Costa 
Michetti. A pretendente: GIOVANA VON KONELL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/04/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Altciro Konell e de Maria Lucia Konell.

O pretendente: WILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
adminitrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João dos Santos Oliveira e de Fatima Cristina 
Rodrigues Oliveira. A pretendente: GABRIELA DORTA ROCILLO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre Silva Rocillo 
e de Francisca Francilene Canuto Dorta Rocillo.

O pretendente: JOÃO PAULO TIMÓTEO, de nacionalidade brasileira, profi ssão suchiman, 
estado civil solteiro, nascido em São João do Paraiso - MG, no dia 15/05/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Timóteo e de Ana Pereira da Silva 
Timóteo. A pretendente: MARCIA DA SILVA FIALHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Varzea Paulista - SP, no dia 03/10/1995, 
residente e domiciliada em Mortugaba - BA, fi lha de Delcisio Pereira Fialho e de Marlene 
Ferreira da Silva da Silva Fialho.

O pretendente: ANDRE ALOISE, de nacionalidade brasileira, profi ssão administrador, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1976, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Abrahão Cortezi Aloise e de Rosa Maria Tamborino 
Aloise. A pretendente: VILMA DA SILVA DANTAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente comercial, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Fernandes Dantas e de 
Josefa da Silva Fernandes.

O pretendente: EDISON FIRMINO GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão fun-
cionário público aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/02/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilo Firmino Gomes e de 
Alice Maria de Lourdes Gomes. A pretendente: EFIGÊNIA DAMIÃO DE ALBUQUERQUE 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil viúva, nascida 
em Araripina - PE, no dia 17/09/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Amadeu Marcelino de Albuquerque e de Terezinha Damião de Alencar.

O pretendente: CARLOS EDUARDO COQUELET, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aeroviário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/04/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isaltino Coquelet e de Angela Montani Coquelet. 
A pretendente: KARINA TORRES DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista contabil, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Gonçalves Domingues e 
de Luzia Torres da Silva Domingues.

O pretendente: SIDNEI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente 
operacional, estado civil solteiro, nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia 
02/06/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geni Maria da Silva. 
A pretendente: SUELI APARECIDA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de produção, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1960, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Batista Junior e de Josefa 
da Conceição Batista.

O pretendente: LIAW JOE DJOESMAN, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paul Djoesman e de Chan Sok Va Liaw. A 
pretendente: CAMILA SAKUMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Tooitiro Honda Sakuma e de Tsutae Hamano Sakuma.

O pretendente: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1968, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo de Oliveira e de Neuza Lopes 
Andrade de Oliveira. A pretendente: SILVIA APARECIDA ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista de RH, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 31/03/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Reimar de 
Andrade e de Maria dos Anjos Gomes Andrade.

O pretendente: ROGERIO FERNANDES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão coordenadora de projetos de T.I., estado civil solteiro, nascido em Mococa - SP, no 
dia 05/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Florival Fernandes 
de Castro e de Ana Maria Francisco de Castro. A pretendente: GERLENE BENEVIDES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de farmacia, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Antonio Benevides da Silva e de Mariana Bina da Silva.

O pretendente: LUCAS JESUS DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
recepcionista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/01/1992, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio do Carmo e de Marinalva 
Jesus do Carmo. A pretendente: GEISA CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fidelcino José Alves 
e de Helenice Carvalho Costa.

O pretendente: FELIPE SANTOS AFONSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão moto 
boy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel José Correia Afonso e de Irma Aparecida 
dos Santos Afonso. A pretendente: THAYS RAMOS MATOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Emerson Santos Matos e de Diva 
Teixeira Ramos Matos.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE LUCENA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos José Lucena. 
A pretendente: RITA DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em Arcoverde - PE, no dia 05/04/1975, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Inácio de Oliveira e de Maria Alzira 
da Silva Oliveira.

O pretendente: WÉLINGTON BEZERRA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
digitador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/11/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Hilton Feitosa e de Maria de Lourdes 
Bezerra da Silva Feitosa. A pretendente: DANIELY MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão digitadora, estado civil solteira, nascida em Cedro - PE, no dia 
18/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Adauto da Silva 
e de Maria Alves Neta Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Ramos Pereira e de 
Nivalda Leite da Silva. A pretendente: PRISCILA ADRIANA DE FARIA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Francisco de Faria e de Edite Josefa de Faria.

O pretendente: ROBERTO FERREIRA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
02/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Lauriano Silveira e 
de Cleusa Ferreira Lima. A pretendente: MACIANA FÉLIX DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Icó - CE, no dia 17/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ismar Pereira de Souza e de 
Ivonilda Félix Fernandes.

O pretendente: SEVERINO FRANCISCO FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciário, estado civil solteiro, nascido em Vicência - PE, no dia 14/07/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Severina 
Bernardo da Silva. A pretendente: ELIANE INACIO DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em Vicência - PE, no dia 
25/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino Inacio da 
Silva e de Maria Auxiliadora de Andrade.

O pretendente: EMILIO PORTUGAL COUTINHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jornalista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauricio Vallim Coutinho e de Mara Regina 
Pinto Portugal. A pretendente: JANAINA COSTA NONATO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/02/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivar Pereira Nonato e de Altamira 
Costa Ferreira.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
confeiteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Albertino Silva Araujo e de Maria Nilza Bandeira 
da Silva Araujo. A pretendente: MISLENE SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
05/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilson Macedo Lima 
e de Anizete Ribeiro dos Santos.

A pretendente: JOYCE BRAIDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, esta-
do civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/08/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Valter Braido e de Maria de Lourdes Manuel Braido. A 
pretendente: PAULA GOTTSCHALL CERQUEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/06/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adoniram Cerqueira de Souza e 
de Beatriz Maria Ribeiro.

O pretendente: LUCAS FERREIRA BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
profi ssão técnico em eletrônica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Brito e de 
Dora Ferreira de Brito. A pretendente: DAIANE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente de contratos, estado civil solteira, nascida em Colombo 
- PR, no dia 13/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Asterio 
Fernandes da Silva e de Reinilde Pereira dos Reis.

O pretendente: WAGNER BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
músico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/12/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Barbosa da Silva e de Maria Rosa 
dos Santos Silva. A pretendente: NEIDE ROSA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em Macarani - BA, no dia 22/05/1961, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gercino Silva Oliveira e de Eufl o-
zina Maria de Jesus.

O pretendente: DIEGO ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comunicação visual, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz Rodrigues e de Nubia 
Alves dos Santos Rodrigues. A pretendente: SAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de acabamentos, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 11/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Geraldo Cordeiro da Silva e de Maria de Jesus Nascimento.

O pretendente: ROMERITO DIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão militar, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1992, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josue Gomes da Silva e de Noêmia Jesus Dias. 
A pretendente: SAMARA DOS SANTOS FLORENTINA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão telemarketing, estado civil solteira, nascida em Santa Isabel - SP, 
no dia 25/11/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rogerio Lucio 
Florentino da Silva e de Marcia Valeria Martins dos Santos.

O pretendente: LUIZ ALBERTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão amoxarife, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto da Conceição Santos e de Tania Cristina 
da Silva Ísidoro Santos. A pretendente: ANA PAULA DIAS MOREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente administrativo, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mario Dias Moreira e de Terezinha Grandi Moreira.

O pretendente: VALDECI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão metalúr-
gico, estado civil divorciado, nascido em Presidente Bernardes - MG, no dia 07/04/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Angelino dos Santos e de 
Aparecida da Silva dos Santos. A pretendente: VERA LÚCIA REIS DE LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão consultora de vendas, estado civil divorciada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Manoel Soares de Lima e de Maria Aparecida Reis de Lima.

O pretendente: CIERR D’BERTO FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão fun-
cionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario de Fatima Lopes Ferraz. A 
pretendente: ELISÂNGELA CRISTINA COSTA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 07/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Rodrigues 
e de Maria Anita Costa.

A pretendente: THAINÁ GONÇALVES PATI, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Teijeira Pati e de Regina 
Gonçalves da Silva. A pretendente: THAÍS MARTINS OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
30/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Martins 
Oliveira Filho e de Marina Vanda Novais Martins Oliveira.

A pretendente: DANIELA RODRIGUES VIANNA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Vianna e de Marta Rodrigues 
Vianna. A pretendente: ALDICEIA MARIA DA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, nascida em Porto Calvo - AL, no 
dia 17/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos 
dos Ramos e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSÉ RONALDO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão mo-
torista, estado civil solteiro, nascido em São Joaquim do Monte - PE, no dia 02/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Berenice Maria Bezerra. A pretendente: 
FRANCISCA EVERLÂNDIA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Acopiara - CE, no dia 11/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Azevedo Lima e de Antonia Vilaci da Silva Lima.

O pretendente: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Ninheira - MG, no dia 30/04/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leordino Ferreira dos Santos e de Gení 
Alves Pereira. A pretendente: GIRLENE REIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, estado civil divorciada, nascida em Serra Preta - BA, no 
dia 28/03/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Euclides Carneiro 
da Silva e de Maria dos Reis.

O pretendente: SILVIO MARCIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Simão - SP, no dia 18/02/1953, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antônio Marciano da Silva e de 
Cléria Vieira da Silva. A pretendente: VERA LÚCIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de srviços gerais, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 28/04/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonieta Pereira 
e de Luiz Pereira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1953, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Marques e de 
Maria Diva Boniconti Marques. A pretendente: MARIA CLAUDETT BORBA JOAQUIM, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão aposentada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 04/04/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Joaquim e de Sebastiana Machado de Borba.

O pretendente: ABRAÃO TORRE NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Manituba - CE, no dia 03/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Chagas do Nascimento e de Maria 
das Dores Torre. A pretendente: ROSENILDA NUNES DE MISQUITA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Boa Viagem - CE, no dia 
27/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmilson Pereira de 
Misquita e de Petronília Nunes de Misquita.

O pretendente: LUIZ CARLOS DO CARMO BALBINO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão professor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudia do Carmo Balbino. A pre-
tendente: ANA CLÉO MARIA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eunice Maria Gomes.

O pretendente: JEFFERSON SILVA MACÊDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão conferente, estado civil solteiro, nascido em Salvador - BA, no dia 09/02/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sérgio Silva de Oliveira e de Ana 
Claudia Silva Macedo. A pretendente: NAYANE ROSA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão projetista, estado civil solteira, nascida em Malhada - BA, no dia 
06/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Joaquim da Silva 
Neto e de Aloysia Rosa da Silva.

O pretendente: AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Martinho Rodrigues dos Santos e 
de Marinalva Ferreira dos Santos. A pretendente: PRISCILA FERREIRA PIMENTEL, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Cesar 
de Souza Pimentel e de Rosangela Nascimento Ferreira.

O pretendente: WILSON GOMES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Gomes da Costa e de Maria Helia de Jesus. 
A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria José Estevão da Silva.

O pretendente: FABIO BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Roberto de Souza Cabral e 
de Cristina Silva Borges de Souza. A pretendente: ELAYNE CRISTINE KIONAGA BOS-
COLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira química, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Marcos Vicente Boscolo e de Elisete Kionaga Boscolo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CARLOS EDUARDO DA COSTA LUPPI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro eletrico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/09/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Hélio Luppi Junior 
e de Arlete Ferreira da Costa Luppi. A convivente: PAULA CAROLINA FURLAN, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira ambiental, estado civil solteira, nascida 
em Dracena - SP, no dia 10/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Wilson Furlan e de Maria Aparecida Silva Furlan. Obs.: O presente edital refere-se 
a pedido de habilitação para conversão da união estável em casamento, cujo assento 
respctivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal 
sem oposição de impedimentos.

O convivente: NIZAR ALIM NOSSABEIH, de nacionalidade brasileira, profi ssão administrador 
de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alim Ahmad Nossabeth e de Rosely Ares Nossabeth. 
A convivente: JAQUELINE MATHIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
nutricionista, estado civil solteira, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia 28/05/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas Mathias de Oliveira e de Eunice 
Galhardo de Oliveira. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão 
da união estável em casamento, cujo assento respctivo será lavrado independente de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

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: JÔNATAS COELHO MAYER, estado civil solteiro, profi ssão adsministra-
dor, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 12/02/1991, residente e domiciliado na 
Santa Cecília, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Mayer e de Simone Coelho da Silva Mayer. 
A pretendente: NATHÁLIA NUNES COSTA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/07/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Washington Roque Costa e de Ailana Barbosa Nunes 
Costa. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência da 
contraente.

O pretendente: JOÃO VITOR PIN FREIRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 11/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vital Freire da Silva e de 
Rosana Maria Pin Freire da Silva. A pretendente: SUZANA FERNANDES KASABIAN, 
estado civil solteira, profi ssão estilista, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 
26/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aruthiun 
Kasabian e de Selma Regina Fernandes Kasabian.

O pretendente: LUCIANO RAMOS ZANDONA, estado civil divorciado, profi ssão biólogo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 15/01/1975, residente e domiciliado 
no Tremembé, São Paulo - SP, fi lho de João Zandona e de Maria Bernardete Ramos 
Zandona. A pretendente: ANGÉLICA GUIDONI MARAGNI, estado civil solteira, profi ssão 
cineasta, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 29/05/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wlademir Maragni e de Deorides Luzia Guidoni 
Maragni. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência 
do contraente.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 
21/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dalva 
Ferreira dos Santos. A pretendente: FABINE NEVES BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão compradora, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 08/07/1983, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Lima Barbosa e 
de Madalena Neves Barbosa.

O pretendente: LEANDRO YUKIYOSHI KANDA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Takayoshi Kanda e de Lidia Kanda. A pretendente: ERICA LIMA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão analista de desenvolvimento, nascida nesta 
Capital, Vila Madalena - SP, no dia 18/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Ferreira de Sousa e de Maria de Fatima Lima Sousa.

O pretendente: JEFFERSON DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de seguros, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 06/11/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio Carlos Dantas de Oliveira 
e de Josefa Zilma Barros de Oliveira. A pretendente: TAMIRIS SANTIAGO DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de marketing, nascida nesta Capital, Jaraguá 
- SP, no dia 04/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Estefano de Oliveira e de Jacqueline Santiago de Oliveira.

O pretendente: EZEQUIEL DO NASCIMENTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/07/1995, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Pereira Lima e de 
Marinalva Lopes do Nascimento Lima. A pretendente: LAÍZA RODRIGUES DOS SANTOS 
GOIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
09/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos 
de Souza Gois e de Elizete Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RICARDO CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido neste Subdistrito - SP, no dia 04/05/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alaercio Siqueira Camargo e de Ana Aparecida Siqueira Camar-
go. A pretendente: SILVIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 10/02/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Graças Santos.

O pretendente: MICHAEL 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: DIEGO LIMA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 27/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Idelvan Rodrigues de Araujo e de Marilene Pereira 
Lima. A pretendente: TAMIRES BIANCA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Oliveira dos Brejinhos - BA, no dia 07/08/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joselmo de Oliveira e de Vânia 
Araújo de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
moto fretista, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 20/10/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair de Almeida Pereira e de 
Aparecida Paula Alves. A pretendente: FRANCIELLE MILENA CLARO, estado civil solteira, 
profi ssão teleoperadora, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 27/09/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Katia Regina Claro.

O pretendente: WAGNER APARECIDO ANDRÉ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 15/10/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo André e de Maria Eunice França André. A 
pretendente: MARA CRISTINA DAL CORCI, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida nesta Capital, Sé - SP, no dia 27/06/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Hugo Dal Corci e de Anesia Silva Dal Corci.

O pretendente: LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de vendas, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 26/02/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Martins 
Sobrero e de Maria da Gloria de Oliveira. A pretendente: PATRICIA EVELLYN SILVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - SP (registrada 
em Guarulhos - SP), no dia 17/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Maria Silveira e de Ivanete Alves da Silva Silveira.

O pretendente: WELLINGTON VERÚCIO FORMIGA LEITE, estado civil divorciado, 
profi ssão garçon, nascido em Patos - PB, no dia 15/10/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Formiga de Medeiros e de Vera Lúcia 
Leite Formiga. A pretendente: DANIELE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida no Distrito de Malta - PB, no dia 05/02/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Oliveira de Melo e de 
Francisca da Silva Oliveira.

O pretendente: RODRIGO HEIDI NAGASSAKI, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, 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 
divorciada, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no 
dia 02/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson 
Vieira Alves e de Marinalva Carneiro Alves.

O pretendente: ROGÉRIO FIGUEIRA FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão com 
prador, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 23/07/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Figueira Ferraz e de Cecilia Eduwirges 
Ferraz. A pretendente: RENATA CLÁUDIA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 08/09/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Baptista de Morais e de Maria Helena 
dos Santos Morais.

O pretendente: WILLIAN DOS SANTOS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 07/11/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Fernandes e de Rita de Cassia 
Jesus dos Santos. A pretendente: LUCIANA APARECIDA CHAGAS, estado civil soltei-
ra, profi ssão recreacionista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cacheirinha - SP, no dia 
23/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Roberto Chagas e de Ildely Paula Xavier Chagas.

O pretendente: RONIVON JESUS DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Paulo Afonso - AL (registrado em Ouro Branco - AL), no dia 07/09/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olival Jesus da Paz e 
de Iraci Maria da Paz. A pretendente: NATHALIA GIMENEZ SIMÃO, estado civil solteira, 
profi ssão desenhista industrial, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Simão e de 
Silvana Cristina Gimenez Simão.

O pretendente: ENES LUIZ DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em Catende - PE, no dia 30/09/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz da Silva e de Maria de Fatima dos San-
tos Araujo. A pretendente: RENATA FABIANA GONÇALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 17/12/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djair Gonçalves e de 
Vera Lucia Gonçalves.

O pretendente: EDIARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 10/06/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edgar Raimundo Guimarães e de Nair 
Leonilda dos Santos Guimarães. A pretendente: ROSANA FERREIRA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de cartório, nascida em Ibiara - PB, no dia 05/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edineuton Emidio de 
Sousa e de Josefa Ferreira de Sousa.


