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Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIEGO ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (16/09/1991), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Amauri Almeida da Silva e de Maria Erenice da Silva. A pretendente: ERIKA GOMES 
SOARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de internação, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Elias Soares e 
de Eunice Gomes Soares.

O pretendente: JERÔNCIO SILVA DE MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão 
operador I, nascido em Pedras de Fogo, PB, no dia (04/01/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, filho de Vital de Mendonça Amorim e de Josefa Maria 
Silva de Mendonça. A pretendente: BIANCA DA SILVA SOARES, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (24/08/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, filha de Sebastião Martins Soares e de Lenivalda 
Fernandes da Silva.

O pretendente: EDIVALDO JOSÉ DE LIMA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/10/1976), residente e 
domiciliado em São Paulo, filho de Edivaldo José de Lima e de Vera Lucia Barbosa 
de Lima. A pretendente: RAQUEL VIVIANE DA SILVA VELO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Luiz Roberto Velo e de Sucleide 
da Silva Oliveira.

O pretendente: EDNAR ILDEU DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Porteirinha, MG, no dia (21/08/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Ildeu Benjamim Souza e de Catarina Francisca de Jesus. A pretendente: TAIRINI 
ELICA MIRANDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, 
SP, no dia (28/02/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Manoelino Pires 
de Lima Filho e de Raquel Maria Miranda de Lima.

O pretendente: EVERALDO DE ARAÚJO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (06/10/1984), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de João José dos Santos e de Maria 
Natividade de Araújo Santos. A pretendente: PATRICIA LOPES, estado civil divorcia-
da, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Fermino Lopes e de Maria Jose de 
Figueiredo Lopes.

O pretendente: GEMÁRIO CUNHA SALES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
estoque, nascido em Esperantina, PI, no dia (05/01/1972), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Getúlio Lima de Sales e de Maria da Cunha Sales. A pretendente: 
MARLENE SILVA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Almenara, 
MG, no dia (22/12/1959), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Brasilino Silva 
e de Almerinda Maria de Jesus.

O pretendente: PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (26/08/1985), residente e domiciliado em Póa, 
fi lho de Roberto Costa da Silva e de Lizete Ferreira Lima da Silva. A pretendente: ALINE 
ALVES REBELO, estado civil solteira, profi ssão praticante de produção, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/05/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Alberto 
Carlos Silva Rebelo e de Aurea Alves de Almeida.

O pretendente: CRISTIANO ARAUJO INACIO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em Santo André, SP, no dia (16/08/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Joel Firmino Inacio e de Maria Neide Araujo da Silva. A pretendente: GABRIELA 
BEJIO DE BRITO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (01/08/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Vicente 
Bezerra de Brito e de Odália Bejio.

O pretendente: CESAR BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão su-
pervisor de lógistica, nascido em Nova Andradina, MS, no dia (24/11/1986), residente 
e domiciliado em Holambra, fi lho de Sebastião José da Silva e de Nelsi Acelino 
Bernardo. A pretendente: ELISIELMA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Sento Sé, BA, no dia (25/06/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Emanunel Castro Rodrigues de Souza e de Maria 
José Alves de Souza.

O pretendente: WAGNER VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Vicente Florencio de Souza e de Odete Vieira de Souza. A pretendente: 
REJANE DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão técnico de farmácia, nascida em Pão 
de Açucar, AL, no dia (14/06/1981), residente e domiciliada em Praia Grande, fi lha de 
Raimundo Valerio de Lima e de Maria Celeste de Lima.

O pretendente: VALDECIR FERNANDES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Palmares Paulista, SP, no dia (26/08/1977), residente e do-
miciliado em São Paulo, fi lho de Abdias Fernandes de Souza e de Maria Aparecida de 
Souza. A pretendente: KEILA SANTA ROSA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
educadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Dorismar Santa Rosa da Silva.

O pretendente: DAVID SOUZA BELINI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de atendimen-
to, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/05/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Belini Sobrinho e de Maria Jose de Souza Belini. A pretendente: 
INGRIDY ESTEFANY MORENO SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Antonio da Silva Lima Filho e de Ana Lucia Moreno.

O pretendente: LUIZ FRANCISCO BURANELLO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1985), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Luiz Francisco Buranello e de Marlene Santos Bunanello. A 
pretendente: ANA CAROLINA PERGOLI, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Santo André, SP, no dia (16/07/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Claudinei Pergoli e de Adriana Aguiar Faria Pergoli.

O pretendente: BRUNO ANDERSON BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Marcelino Vieira, RN, no dia (10/08/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Cicero Luiz Batista e de Terezinha Maria de Jesus. A pretendente: MÔNI-
QUE DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (02/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João Carlos da Silva 
e de Idelma de Almeida Dias da Silva.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Belo Jardim, PE, no dia (10/09/1990), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de José Martins da Silva e de Maria de Lourdes Silva Albuquerque. A pretendente: 
MICHELE ALVES DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/11/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Cicera Alves.

O pretendente: RICARDO MANDÚ FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão lider de 
inventário, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Otacilio Manoel Ferreira e de Francisca Mandú Ferreira. A pretendente: 
MARIA DA PENHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Campos Sales, CE, no dia (31/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Francisco Vicente da Silva e de Josefa Francisca Ribeiro da Silva.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar físcal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Elito dos Santos e de Lucia Aparecida dos Santos. A pretendente: ANGELA 
SANTOS SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão assistente de cobrança, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/11/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Armando Costa Souza e de Alzenir Santos Souza.

O pretendente: SÍLVIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Caetano do Sul, SP, no dia (16/08/1986), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Hildebrando Bernardo da Silva e de Jaci de Andrade Silva. A pretendente: DENISE 
BARBARA SOUTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/09/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Renato Oliveira Souto 
e de Eli Aparecida Souto.

O pretendente: JOCIVALDO ALVES PEDROSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Souza, PB, no dia (14/08/1981), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Jose Pedrosa de Andrade e de Valdenora Pedrosa Andrade. A pretendente: BETÂNIA 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Edmilson Alves da Silva 
e de Maria Alves da Silva.

O pretendente: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Jorge Messias dos Santos e de Maria Benedita dos Santos. A pretenden-
te: PRISCILA CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/06/1980), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Antonio Cardoso da Silva e de Sonia Cristina Barbosa.

O pretendente: JOSÉ PASCOAL, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, nascido em 
São Carlos, SP, no dia (20/11/1947), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Vicente Pascoal e de Maria Chierice Pascoal. A pretendente: JUCIMEIRE JESUS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Medeiros Neto, BA, no dia 
(04/11/1975), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jose Ferreira da Silva e de 
Aurea Maria de Jesus.

O pretendente: EUCLIDES JOSÉ MORAIS JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnólogo em transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1968), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Euclides José Morais e de Laura da Silva 
Morais. A pretendente: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista junior, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1973), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Gilberto Barbosa de Oliveira e de Mercedes 
Panigassi de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON MUNHOZ VIGENA, estado civil solteiro, profi ssão 
prensista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edison Vigena e de Maria Aparecida Munhoz Vigena. A 
pretendente: JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João dos Santos e de Rosidete Ro-
drigues de Oliveira Santos.

O pretendente: HÉLIO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (07/03/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Francisco da Silva e de Aldeir dos Santos Silva. A pretendente: 
THAMIRES SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/12/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Ademir Ferreira de Sousa e de Maria das Neves Ancelmo da Silva.

O pretendente: IVAN ROBERTO CHAVES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Roberto Gonçalves e de Maria Dolores Chaves Gonçalves. A 
pretendente: SUZANA BRITO MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Edvaldo Marinho dos Santos e de Sandra Irinéa Brito.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (08/05/1982), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Marisa 
Helena dos Santos. A pretendente: JACIRA APARECIDA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Tegno Gilmar Aparecido Alves e de Cleide Marciana Gonçalves.

O pretendente: NENIVALDO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Campo Grande, AL, no dia (21/10/1969), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Veridiano da Silva e de Maria Benedita dos Santos. A pretendente: 
ZULMIRA MARIA DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Euclides da Cunha, BA, no dia (04/03/1966), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de José Bispo de Santana e de Benita de Jesus Santana.

O pretendente: ELIAS JOSE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Nova Esperança, PR, no dia (30/05/1963), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Joaquim Vidal de Souza e de Leda de Deus Souza. A pretendente: MARIA 
ISABEL DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Água Preta, 
PE, no dia (05/01/1965), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Teotonio 
de Andrade e de Eunice Nunes de Andrade.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEONARDO, estado civil solteiro, profi ssão 
bombeiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Antonio Leonardo Leite e de Gildete Nonato da Silva Leonardo. 
A pretendente: JAQUELINE ALVES DAMACENA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Faxinal, PR, no dia (05/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Elisabete Alves Damacena.

O pretendente: THIAGO DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Santo André, SP, no dia (28/05/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Hermenito Silva dos Santos e de Ivonete Dias Pereira dos Santos. A pretendente: 
SUZAMAR DE SOUZA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de José de Souza Duarte e de Helena Cipriano da Silva.

O pretendente: MATHEUS FELIPE CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Manoel Cardoso dos Santos e de Alzeni Maria dos Santos. A 
pretendente: ALINE CRISTINE TEIXEIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Santo André, SP, no dia (10/06/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Alexandre Ferreira Dias e de Adriana Teixeira.

O pretendente: EDEVALDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Santo André, SP, no dia (11/03/1960), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Ferreira da Silva e de Luzia Ferreira da Silva. A pretendente: DIANA 
NERES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Sales, CE, 
no dia (03/04/1974), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco Neres da 
Silva e de Francisca Maria da Silva Neres.

O pretendente: ERISON RUY OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de processo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (13/04/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Antonio Conceição Oliveira e de Cleide Ruy Oliveira. A pretendente: THAÍS SANTOS 
NERES, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (14/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Adilma Santos Neres.

O pretendente: KELVIN AURELIANO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jose Aureliano da Costa e de Sirley Aparecida Folgado da Costa. A 
pretendente: SUÉLEN VIANA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Benedito Alonso Alves e de Doralice Antonia Viana dos Santos.

O pretendente: WALDOMIRO GARCIA DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Paranapoema, PR, no dia (01/01/1956), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José João de Carvalho e de Gloria Garcia de Carvalho. A pretendente: 
MARILENE FERREIRA BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão técnica em transporte, 
nascida em Camacan, BA, no dia (01/02/1964), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Claudionor Mendes Bomfi m e de Joana Ferreira Bomfi m.

O pretendente: ERICK LUIZ TELES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Ricardo Luiz Teles e de Elisabete da Silva Teles. A pretendente: PRISCILA ARI-
KAWA ORTEGA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/04/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nelson Gabriel Ortega 
e de Silvana Yuriko Arikawa.

O pretendente: FRANKLIN FARIAS CASTOR OTONI, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Joaquim da Silva Otoni e de Eliane Farias Castor. A pretendente: 
PRISCILA GOMES DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Santo André, SP, no dia (10/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Jairio Santos do Amaral e de Maria Natividade Ferreira Gomes do Amaral.

O pretendente: FRANCISCO DE SALES MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Nova Russas, CE, no dia (22/05/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Wilson Sobrinho e de Antoniêta de Sales Menezes. A pretendente: 
LEONICE PEREIRA MAGALHÃES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Nova Russas, CE, no dia (19/02/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Raimundo Nonato de Sousa e de Teresa Magalhães Barros.

O pretendente: RAPHAEL MARQUES JANUARIO, estado civil solteiro, profi ssão impressor 
digital, nascido em Santo André, SP, no dia (09/09/1994), residente e domiciliado em Santo 
André, fi lho de Edson Januario e de Rosana Rodrigues Marques. A pretendente: KELLY 
SILVA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Santo André, SP, no dia (09/01/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Valtenir Bastos da Conceição e de Elizabete Maria da Silva Bastos.

O pretendente: MILTON BRAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxilar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1958), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Cicero Braz da Silva e de Maria Alice dos Santos Silva. A pretenden-
te: ANTONIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Chaval, CE, no dia (04/04/1971), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio 
Delmiro dos Santos e de Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia (01/12/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Pedro Francisco e de Maria Jose Bochi Francisco. A pretendente: NOELY BOCHI 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão técniloga em saneamento ambiental, nascida em 
Guaranésia, MG, no dia (18/05/1985), residente e domiciliada em Guaranésia, fi lha de 
José Vicente da Silva e de Angela Aparecida Bochi Silva.

O pretendente: RICHARD SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1977), residente e domiciliado em 
Itaquequecetuba, fi lho de José Pereira Filho e de Lucia Santos Pereira. A pretendente: 
ROSEMEIRE TODESCO PINCELA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Santo André, SP, no dia (03/06/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Marcos Pincela e de Rosana Carla Todesco Pincela.

O pretendente: EDUARDO DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (08/05/1969), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Sebastião Ferreira de Barros e de Zuleika Brandão de Barros. A 
pretendente: NADJA NATALIA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Jose Joaquim Alves e de Rita Oliveira Alves.

O pretendente: ORLEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Orlando da Silva Garcia e de Ilza Aparecida de Oliveira Garcia. A 
pretendente: GISÉLIA GERTULINO CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão co-
zinheira, nascida em Arapiraca, AL, no dia (17/10/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de João Gertulino dos Anjos e de Maria Tenorio Cavalcante.

O pretendente: RAFAEL DE ARAÚJO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (09/01/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Francisco José Ribamar da Costa e de Francinete de Araújo Costa. A pretenden-
te: KEILA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Crapicuíba, SP, no dia (08/07/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Adilson Pereira da Silva e de Josefa Janete da Silva Carneiro.

O pretendente: DEUSDETE JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Joaquim Nabuco, PE, no dia (05/01/1952), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Adelaide Antonia da Conceição. A pretendente: MARTA MARIA DE VAS-
CONCELOS, estado civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em 
Palmares, PE, no dia (25/03/1970), residente e domiciliada em Guarulhos, fi lha de Manoel 
Candido de Vasconcelos e de Maria José da Silva Vasconcelos.

O pretendente: JAIRO COUTO DA CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1959), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jayro da Cunha e de Margarida da Cunha. A pretendente: DOMIN-
GAS SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (03/05/1964), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Joaquim José de Sousa e de Ana da Silva Sousa.

O pretendente: CAIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Santo André, SP, no dia (21/06/1994), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de José 
dos Santos e de Cleyde Maria dos Santos. A pretendente: DIANA SILVA FORTUNATO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (14/02/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Israel Pereira Fortunato e de Suely Silva de Lima.

O pretendente: SAMUEL LEITE CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
manta, nascido em Cratéus, CE, no dia (09/10/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Francisco Cardoso e de Maria Antonia Leite Cardoso. A pretendente: MI-
CHELE BARBOSA ALCARA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Alcara e de Maria Barbosa Filha Alcara.

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: MOYSES PAULO DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/11/1985), residente e domiciliado em Guarulhos 
- SP, fi lho de Moyses de Campos Filho e de Edzonina Paulo de Campos. A pretendente: 
BRUNA MURIEL SANTA ROSA, estado civil solteira, profi ssão gerente de recursos 
humanos, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/06/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de  Orlando Bras Santa Rosa e de Luisa Aparecida Muriel. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito de Município 
de Guarulhos, deste Estado,  onde será realizado o casamento.

O pretendente: JOSÉ BISPO TOLEDO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Santa Mônica - PR, no dia (16/12/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sebastião Bispo de Araújo e de Ivone de Toledo de Araújo. A pretendente: LILIAN 
LINS GANDOLPHI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, 
Cerqueira Cesar - SP, no dia (30/06/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luiz Claudio Gandolphi e de Eliane Lins da Rocha. 

O pretendente: CLEITON PRUDENCIO ACARONE, estado civil divorciado, profi ssão 
padeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/12/1969), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Costa Acarone e de Isabel Prudencio Acarone. A preten-
dente: MARIA APARECIDA ROLDÃO, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida 
em Terra Roxa - PR, no dia (09/03/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Miguel Molina Roldão e de Maria da Conceição Molina. 

O pretendente: CLAUDIO NUNES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (27/01/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benjamin Simão de Sousa e de Gislene 
Nunes de Sousa. A pretendente: FABIANA NOVAIS RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (12/06/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Isaias Santos Ribeiro e de Maria 
Milza Novais Ferraz. 

O pretendente: JOÃO AFONSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Piraju - SP, no dia (30/06/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Eduardo da Silva e de Maria da Silva. A pretendente: LUANA GONÇALVES 
MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Saúde - SP, 
no dia (31/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sandro Pileggi  
Moreira e de Gilvania Gonçalves Pileggi Moreira. 

O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE COSTA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/10/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gabriel José Ribeiro da Costa e de Ana Maria Bittencourt de Andrade 
Costa. A pretendente: MICHELLE SOARES MACHADO, estado civil solteira, profi ssão super-
visora administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/09/1987), residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Jair Epifanio Machado e de Julieta Cerino Soares 
Machado. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do Município 
de Ferraz de Vasconcelos, deste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: AGNALDO IDALGO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/06/1964), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Arlindo Idalgo Marconi e de Maria Rosa Idalgo. A pretendente: JANETE 
DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão costureira, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (16/12/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Geralda dos Santos.

O pretendente: WAGNER ROCHA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia (17/03/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Naseozeno Alves de Oliveira e de Maria Rocha Oliveira. 
A pretendente: JOSEANE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida Boninal - BA, no dia (06/03/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Joselito dos Santos e de Valda Rita de Souza Santos. 

O pretendente: RAÍ GLEISON SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Piatã - BA (Registrado no distrito de Cabralia), no dia (23/07/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odeilson Oliveira Souza e de Ozilda Santos 
Souza. A pretendente: TAISA GONÇALVES SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Seabra (Registrada no município de Boninal) – BA, no dia (29/05/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vivaldo Mendes de Souza e de 
Josinete Gonçalves Souza.

O pretendente: BRUNO PIAUI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (01/11/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Laercio José da Silva e de Helena Santana Piaui. A pretendente: 
NATHALIA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (14/08/1993), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Fernandes dos Santos e de Silvina Missias de Araujo.

O pretendente: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/03/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Leonicio dos Santos e de Maria de Lourdes Silva dos Santos. 
A pretendente: CRISTIANE ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Divino Ferreira de Oliveira e de Aparecida dos Santos 
Rosa de Oliveira. 

Processo Digital nº: 1039277-12.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Duplicata Requerente:
MB Equipamentos Industriais Ltda - EPP Requerido: USINPRES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
LTDA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1039277-12.2014.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah
de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) USINPRES MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 03.775.882/0001-55, que MB Equipamentos Industriais Ltda - EPP, lhes
ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 1.522,12, referente às notas fiscais nº 3874 e 3843. Não
localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento,
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2016.                               (29/10 e 01/11)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005211-96.2014.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Alexandre 
da Câmara Leal Belluzzo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Masaki Takamori, Rua Firmino 
Mariano Dias, 302, Vila Figueira – CEP 08676-110, Suzano-SP, CPF 523.002.348-15, RG 521.828-8, 
Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE COBRANÇA de Procedimento Comum por 
parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Cobrança de Taxa 
de Conservação e melhoramentos do imóvel do Lote 36, Quadra LM do Loteamento Ninho Verde II, 
no valor de R$ 20.001,24 – julho/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 11 de outubro de 2016.                                01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011592-21.2014.8.26.0006. Antonio Benedito Mendes 
Junior. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio 
Benedito Mendes Junior, CPF 248.296.558-60, RG 244877531, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em 
síntese: Que o requerido firmou com a Requerente o competente Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, confirmada sua presença pelo Histórico Escolar, tendo como objeto a prestação de 
serviços educacionais relativos ao curso de Educação Física, para o ano de 2.009. Não obstante a 
prestação de referidos serviços, o Requerido é devedor da Requerente por haver inadimplido com 
03 (três) mensalidades relativas aos meses de Outubro a Dezembro de 2.009. O valor nominal das 
mensalidades, corrigidas monetariamente até setembro de 2014, no montante de R$ 2.245,52 (dois 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e dois). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24 de outubro de 2016.                                          01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011647-50.2015. 8.26. 0001. A MMa. Juíza de 
Direito da 7ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo 
Belmudes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Manoel Munhoz, CPF 236.711.308-49, RG 3.165.966, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, alegando em síntese, que é devedor do valor de R$ 27.293,89, referente à taxa de 
conservação e rateio de melhoramentos relativos aos Lotes 36 e 37, da Quadra BK, do Loteamento 
Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 31 de agosto de 2016.                                                                                   01 e 02/11


