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

O pretendente: REINALDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (16/08/1969), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Campos Braga e de Mercer Maria de Jesus. 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO NASCIMENTO, estado civil viúva, 
profi ssão do lar, nascida em Monsenhor Hipólito, PI, no dia (31/08/1964), residente e domi-
ciliada em São Paulo, fi lha de Angelo Jose de Carvalho e de Idalina Maria de Jesus.

O pretendente: CLAUDIO GRILENZONE, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1960), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Baptista Grilenzone e de Maria Clara Grilenzone. A pretendente: HISTAEL REGINA 
NOGUEIRA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
São José dos Campos, SP, no dia (04/11/1962), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Francisco Dias e de Leontina Maria Nogueira Dias.

O pretendente: LUCAS DE LIMA ORFÃO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Santo André, SP, no dia (18/07/1995), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Antonio Carlos Orfão e de Doralice Cabral de Lima. A pretendente: SARA GOMES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santo André, 
SP, no dia (28/02/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Gomes 
da Silva e de Maria Cristina Mariano da Silva.

O pretendente: DEJANILSON ALVES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Guilhermino Alves de Lima e de Neusa Maria Alves de Lima. A pretendente: 
FRANCISCA LUZIA DE CARVALHO PIERAZZO, estado civil divorciada, profi ssão piloteira/
costureira, nascida em Bocaina, PI, no dia (13/12/1969), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Domingo Francisco de Carvalho e de Maria Liege Alves.

O pretendente: KLEBER CAIO ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1990), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Valdemir Ribeiro dos Santos e de Solange 
Messias Rocha Ribeiro dos Santos. A pretendente: ANA PAULA MILANI, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Mario Milani e de Rosa Maria Barba.

O pretendente: JHONATAN ADANS MARIANO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de telefonia, nascido em Santo André, SP, no dia (21/02/1989), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Gilson Michelman Ferreira e de Marilda Mariano Ferreira. A 
pretendente: KAREN CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Antonio Marcos da Silva e de Laudicéia Correia dos Santos.

O pretendente: PEDRO DA COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de loja, nascido em Maceió, AL, no dia (29/06/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Rosiane da Costa Ferreira. A pretendente: ARIADINA CAROLINA 
GALLAN DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (10/09/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Edguinaldo Francisco 
da Silva e de Regina Celia Gallan.

O pretendente: LUCAS MOREIRA PIMENTA FERNANDES MAXIMO, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em Santos, SP, no dia (11/05/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Wanderley Fernandes Maximo e de Sandra Regina Pimenta. A 
pretendente: FERNANDA TAVARES FORTUNATO, estado civil solteira, profi ssão estu-
dante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Clayton Marcelo Fortunato e de Angela Tavares Fortunato.

O pretendente: JOCIVAL CALIXTO DO NASCIMENTO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão buerista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Jocival Calixto do Nascimento e de Iraci de Barros do Nascimento. 
A pretendente: GRACE KELLY SEGATELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Sergio Herculano da Silva e de Roseli Segateli.

O pretendente: MAYEMISSON PINHEIRO FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Acopiara, CE, no dia (15/04/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Iran Feitosa da Silva e de Maria Pinheiro do Nascimento Silva. A 
pretendente: TALITA ALVES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Santo André, SP, no dia (27/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Juarez de Lima Rodrigues e de Eliziana Maria Alves Lino Rodrigues.

O pretendente: MAURICIO TONIZZO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Santo André, SP, no dia (12/09/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mauricio Tonizzo e de Eunice Andrade Tonizzo. A pretendente: FABIOLA 
GONÇALVES FURTUNATO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Carlos 
Alberto Furtunato e de Angelica Aparecida Gonçalves Furtunato.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO PEREIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido em Peruíbe, SP, no dia (29/05/1991), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Monica Pereira Araujo. A pretendente: GERUZA GOMES 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Varzelândia, MG, no dia 
(19/11/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Carmino Gomes Ferreira e 
de Maria Antonia Marques Lobato.

O pretendente: RODRIGO SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
toboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Cosme Holanda dos Santos e de Miriam Soares. A pretendente: MILENA 
GONÇALVES SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/01/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Vilobaldo Gonçalves da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: GENILDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (31/05/1978), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
José Salveano da Silva e de Paulina Maria da Silva. A pretendente: RENATA VELÔSO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Miguel Calmon, BA, 
no dia (01/12/1990), residente e domiciliada em Santo André, fi lha de João Laranjeira da 
Silva e de Francisca Diniz Velôso da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO CHAGAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Alexandre Gonçalves de Souza e de Simone de Lima Chagas Souza. 
A pretendente: SAMANTA CRISTINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Luiz Paulo da Silva e de Adesilda Oliveira da Silva.

O pretendente: GIVANILDO XAVIER DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão 
açougueiro, nascido em Boninal, BA, no dia (20/12/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Salvador de Matos Xavier e de Aurenita Alves Xavier. A pretendente: 
JUSSARA VASCONCELOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Arujá, SP, no dia (24/03/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de João Ciriaco dos Santos e de Celene Maria Vasconcelos Santos.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES SEVERINO, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mauro Cesar Severino e de Maria Cristina Ribeiro Rodrigues. A pretendente: 
JÉSSICA DE LIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Santo 
André, SP, no dia (13/06/1989), residente e domiciliada em Ribeirão Pires, fi lha de Alcides 
Joaquim da Silva e de Maria Aparecida de Lira Silva.

O pretendente: RÓBSON MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Atibaia, SP, no dia (13/01/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Alcides Martins dos Santos e de Angelita Maria dos Santos. A pretendente: 
JULIANA GOES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em 
São Caetano do Sul, SP, no dia (21/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Ismael Barbosa da Conceição e de Rosemeire Goes da Conceição.

O pretendente: IVO BOTURA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Loanda, 
PR, no dia (10/08/1960), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Rubens Botura e 
de Tereza Sinigalia Botura. A pretendente: ALEXSANDRA ADRIANA RAMOS HONORIO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Dirceu Honorio e de Marilene Ramos da Silva.

A pretendente: KARINA DE JESUS CARLOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de José Donizete Carlos e de Ana Lucia De Jesus Da Conceição 
Carlos. A pretendente: LUCIANA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão cozi-
nheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1978), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Elcio Pereira e de Lucia Maria Alves.

O pretendente: FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Geraldo Machado Cavalcante e de Maria Ferreira Cavalcante. A pretendente: 
SIMONE JUVENCIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente escolar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Pedro Alves dos Santos e de Wilma Juvencio Alves dos Santos.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA CARDOZO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1977), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Manoel Cardozo Neto e de Neuza Rodrigues de 
Oliveira. A pretendente: IOLANDA DE FATIMA LAQUALE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção alimentícia, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1970), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Constantino Laquale e de Rosalia dos Santos.

O pretendente: DIEGO SILVA PEQUENO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Edson Alves Pequeno e de Creusa Silva Pequeno. A pretendente: EVELIN 
MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (04/11/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ricardo Jose Amoras 
da Silva e de Andrea Marques da Silva.

O pretendente: MARCIO DOS ANJOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Evaristo Jose Cruz e de Luzia de Lourdes Freire Cruz. A pretendente: ISABEL 
VARGENS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão pesquisadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/06/1975), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João 
Vargens de Oliveira e de Delci da Costa de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO CINE, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (05/06/1987), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Ronaldo Cine e 
de Gislaine Cuzin Cine. A pretendente: CAROLINA TORRES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Francisco Claudino da Silva e de Luzineth da Silva Torres.

O pretendente: FABIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Fortaleza, Estado do Ceará, no dia (10/02/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria de Fatima da Silva. A pretendente: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão repositora, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(18/05/1985), residente e domiciliada em Diadema, fi lha de Paulo Fidelis da Silva e de 
Maria do Rosario Freitas Silva.

O pretendente: CAETANO MORAIS DELFINO, estado civil solteiro, profi ssão monitor 
de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Lucas Delfi no e de Fabiola de Morais Delfi no. A pretendente: 
DÉBORA TEODOLINA DE JESUS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Jacareí, SP, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Geraldo Vital Martins e de Maria Joana de Jesus Vital.

O pretendente: ALUÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repu-
xador, nascido em Igreja Nova, AL, no dia (19/07/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Elizio Pereira dos Santos e de Maria Francisca dos Santos. A pretendente: 
MARIANA BATISTA MARQUES, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/05/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Batista Marques e de Vania Aparecida de Jesus.

O pretendente: DAMIÃO DENILSON ALENCAR SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Araripina, PE, no dia (18/05/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Chagas da Silva e de Maria de Fátima Alencar Silva. A pretendente: 
THAÍS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Crato, CE, no dia 
(20/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Maria Célia de Souza.

O pretendente: ERICK RODRIGO SANTOS DIONISIO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Emerson de Jesus Dionisio e de Maria de Fatima Santos. A pretendente: 
JESSICA PAULINO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Mauá, SP, no dia (17/01/2000), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Agnaldo 
dos Santos Barbosa e de Edeilda Paulino da Silva.

O pretendente: JHONNATAN ALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Eduardo de Jesus e de Alessandra Alves Barros. A pretendente: LARISSA 
BIEN PELLEGRINI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (23/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Roberson Pellegrini 
e de Luciana Regina Bien Pellegrini.

O pretendente: ABNER ALEXANDER PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de João Aguinaldo Peixoto e de Vera Lucia Martins Peixoto. A pretendente: 
JENNIFER DOS REIS ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/02/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Eurides Ribeiro Alencar e de Jurvira Celestina dos Reis Alencar.

O pretendente: SERGIO CLEMENTE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Francisco Clemente Rodrigues e de Maria Gomes Rodrigues. A 
pretendente: DANIELA DA CONCEIÇÃO DIAMANTINO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de João Aparecido Ferreira Caldas Diamantino e de Edileuza Pergentina 
da Conceição Diamantino.

O pretendente: MARLON CAFÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Campo Maior, PI, no dia (19/06/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Raimundo Gomes da Silva e de Antonia Maria Café. A pretendente: NISMARIA 
DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Dom 
Inocêncio, PI, no dia (24/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nilmar 
Souza Barbosa e de Cleilda de Sousa Barbosa.

O pretendente: DANILO FLÁVIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão micro 
empreendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1986), residente e domiciliado em 
Piracicaba, fi lho de Flavio Vicente de Souza e de Leonilda Josefi na Cavaletti de Souza. A 
pretendente: FERNANDA FERREIRA E SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
de vendas, nascida em Suzano, SP, no dia (13/05/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Vicente e Silva e de Helena Ferreira e Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTO CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Maceió, AL, no dia (31/10/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria das Neves Caetano. A pretendente: ARIANE BEATRIZ DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Manoel 
Amerino dos Santos e de Maria Aparecida da Silva dos Santos.

O pretendente: EDILSON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico de ar condicionado, nascido em Paratinga, BA, no dia (27/09/1965), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Suterio Rodrigues de Souza e de Maria Almeida de 
Souza. A pretendente: MARIA GILVANETE SILVESTRE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Monteiro, PB, no dia (10/10/1967), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Antonio Silvestre da Silva e de Edite Maria da Conceição.

O pretendente: GILBERTO BEZERRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Águas Belas, PE, no dia (18/03/1964), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Sebastião Bezerra dos Santos e de Lindalva Flor de Barros. A 
pretendente: SONIA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Umuarama, PR, no dia (09/04/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Raimundo Ferreira Lima e de Cleuza Gazola Lima.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido em Santo André, SP, no dia (07/01/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Rosiane Moreira. A pretendente: TAMIRES MENEZES EUGENIO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Dorival Eugenio e de Lidia Benevides Menezes.

O pretendente: LUIZ CESAR PINHEIRO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Santo André, SP, no dia (10/01/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria Ivanilda de Lima. A pretendente: JULIA DE LOURA ANDRADE SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de turno, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/05/1980), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Andrade da Silva e 
de Norma de Loura Abreu.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Francisco José Lamegal dos Santos e de Leda Regina 
Pereira dos Santos. A pretendente: STEPHANIE GUIMARÃES DUTHMANN, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1991), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Alessandro Duthmann e de Valderis Zamora Gui-
marães Cilento Duthmann.

O pretendente: DANIEL DE GOES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1984), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Ademar Araujo Correia e de Miriam Severina de Goes Correia. 
A pretendente: DAIANE PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de recursos humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Manoel Ribeiro Lima e de Maria Auxiliadora 
Pereira Lima.

O pretendente: IGOR ANDRIC SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/05/1996), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Sidney Santos e de Denise Andric Santos. A pretendente: FERNANDA GONÇALVES 
ROBERTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (01/04/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Adjair 
Gonçalves Roberto e de Neusa Aparecida Roberto.

O pretendente: REGINALDO EMERSON TEIXEIRA MACHADO, estado civil divorciado, 
profi ssão mecânico montador, nascido em Volta Redonda, RJ, no dia (13/11/1977), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Domingos Machado e de 
Regina Maria Teixeira Machado. A pretendente: MARILUCE FERREIRA LIMA, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/03/1977), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jesse Ferreira Lima e 
de Marli Ferreira Lima.

O pretendente: GLEDSON RUAN SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (25/10/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Juraci Caetano da Silva e de Maria Temoteo de Souza. A pretendente: 
ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Aparecido Batista de Oliveira e de Ivonete da Costa Figueiredo.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO TUNICO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Edina Ribeiro dos Santos Tunico. A pretendente: 
BRUNA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/04/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Fernandes Neto e de Rute Gomes Fernandes.

O pretendente: CLAYTTON ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
rebarbador, nascido em Santo André, SP, no dia (13/06/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Jorge Luiz dos Santos e de Giselha Mendes dos Santos. A pre-
tendente: MICHELLE RODRIGUES DUARTE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista de escrita fi scal, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (02/11/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Getulio Duarte Ferreira e de Uilma Ro-
drigues Duarte Ferreira.

O pretendente: ALLAN BARBOSA APOLINARIO, estado civil solteiro, profissão 
ferramenteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (27/09/1991), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, filho de Marcos Nunes Apolinario e de Maria 
Barbosa dos Santos Apolinario. A pretendente: LETÍCIA DE FREITAS, estado 
civil solteira, profissão aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Deusdeti de Freitas e de Fatima 
Aparecida Zara de Freitas.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ZAHER, estado civil divorciado, profi ssão analista 
fi scal, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1958), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mario Zaher e de Anna Gannan Zaher. A pretendente: MIRIAN CRISTINA 
DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/09/1969), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Benedito Balbino de Freitas 
e de Floriza Marques de Freitas.

O pretendente: FAGNER DE ARAUJO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Elcio Roberto Mendes e de Lucilene de Araujo 
Mendes. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/01/1994), 
residente e domiciliada em São Caetano do Sul, fi lha de Sandro Dias Soares e de 
Carmem Cristina de Oliveira.
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DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: MARCOS YUDI TAKAHASHI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Curitiba - PR, no dia 01/09/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Takahashi e de Célia Yamashiro Takahashi. A pretendente: 
PRISCILA ROSSI GONZALES, estado civil solteira, profi ssão agente de correio, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/01/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Gonzales Vargas e de Maria Luzia Rossi Gonzales.

O pretendente: FERNANDO MARCEL CARDOZO ÉVORA, estado civil solteiro, profi ssão 
farmaceutico, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 22/04/1987, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Ricardo Évora e de Claudete Cardozo 
Évora. A pretendente: ANDYARA ENGUEL MILAN, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 15/05/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Waldecir Marcos Milan e de Ivone Enguel da Silva Milan.

O pretendente: JEAN DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista de proces-
sos e negocios, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 19/07/1989, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anaildo Manoel do Nascimento e 
de Sandra Celestina da Conceição Nascimento. A pretendente: KELLY CAVALCANTE 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de inovação, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/04/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues da Silva e de Eliane Alves Cavalcante.

O pretendente: FÁBIO JÚNIOR ANSELMO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
zelador de condomínio, nascido em Palmerinha - PE, no dia 14/05/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Anselmo da Silva e de Maria Aparecida 
Nascimento da Silva. A pretendente: JULIANA CEZÁRIO PINATTI, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 02/03/1985, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Pinatti e de Rosangela Maria Cezário Pinatti.

O pretendente: HENRIQUE NOVOCHADLO BRANCAGLION, estado civil solteiro, profi ssão 
lider de logistica, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/08/1992, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Luiz Brancaglion e de Rosemary Novochadlo 
Brancaglion. A pretendente: INGRID PINTO MELO, estado civil solteira, profi ssão comissária 
de voo, nascida em Cajamar - SP, no dia 27/05/1993, residente e domiciliada na Vila Siqueira, 
nesta Capital - SP, fi lha de Rogério Carvalho de Melo e de Marisa Pinto Melo.

O pretendente: VINICIUS PINTO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão cartorario, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/02/1978, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Pinto de Menezes Netto e de Darcí Petená Pinto de Menezes. A 
pretendente: DANILLA GRESELE CASTELLANI, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 25/03/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Castellani e de Rosana Gresele Castellani.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRUNO AUGUSTO MENDES E EVANGELISTA, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em João Monlevade - MG, no dia 06/11/1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Luiz Evangelista da Silva e 
de Maria das Graças Mendes e Evangelista. A convivente: KELLY CRISTINA SOARES 
FRAGA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 04/11/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jackson de Santana Fraga e de Nadya Avelina Soares Fraga. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 180, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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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: RICARDO ANDRIOTTI PIVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (14/12/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Vergilio Piva e de Vania Andriotti Piva. A pretendente: BÁRBARA CHAMELET GABAN, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/12/1990), 
residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Edivaldo Antonio Gaban e de Suely Aparecida 
Chamelet Gaban. Obs.: Bem como cópia recebida na Unidade de Serviço do Cartório do 1º 
Subdistrito do Município de Osasco, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: CLEBERT TARASEVICIUS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de streaning, nascido neste Subdistrito - SP, no dia (07/05/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odenicio Francisco de Oliveira e de Sandra 
Tarasevicius. A pretendente: CAMILA PIVETTI JALORETO, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Guarulhos - SP, no dia (10/09/1987), residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Vicente Jaloreto Netto e de Eliana Pivetti Jaloreto. Obs.: Bem 
como cópia recebida na Unidade de Serviço do Cartório do 1º Subdistrito do Município 
de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE GEOVANI DRIGO, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/12/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Félix Drigo e de Silvana dos Santos Borges Drigo. A 
pretendente: TAMIRIS CRISTIANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão agente 
de atendimento, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/05/1990), residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Guilhermino de Oliveira e de Ana Lucia Dias de Oliveira. 
Obs.: Bem como cópia recebida na Unidade de Serviço do Cartório do 1º Subdistrito do 
Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.
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

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: DILPRIT SINGH, nacionalidade índiana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Balupura, Uttar Pradesh - Índia, no dia 07/07/1994, residente 
na Índia e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jarnail Singh e de Manjeet Kaur. A 
pretendente: JESSICA BARBARA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em União dos Palmares - AL, no dia 11/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademir Pedro da Silva e de Simone da Silva.

Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Processo nº 0000411- 96.2012.8. 26.0010. C. 79/2012. O Dr. 
Carlos Antonio Da Costa, MM. Juiz(a) de Direito da 3ºVC do Foro Regional do Ipiranga S/P, na forma 
da lei, etc. Faz Saber a(o) Vanessa Sisto Ribeiro, CPF/MF Nº 331.644.168-90 e RG nº32.619.452-
-6,que nos autos da ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, requerida por União Social 
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após 
o prazo acima, liquide o débito exequendo de R$ 27.702,49, atualizado monetariamente (tabela do 
TJSP) a partir de fevereiro de 2016 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de 
março de 2016 e até o efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 19 de julho de 2016.                                                                          08 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1123486-11.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Salzani, na forma 
da Lei, etc.FAZ SABER ao Sr. LUCAS CORBAGE SCHOLL SCHLOENBACH, CPF 388.574.418-06, RG 
449248379, Solteiro, Brasileiro, que residia na Rua Gandavo, 188, Vila Clementino - CEP 04023-000, 
São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando 
em síntese que o requerido firmou com a requerente o competente contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, relativos ao curso de Nutrição,em 2009, comprovada sua frequência pelo Histórico Escolar; 
o requerido inadimpliu com uma mensalidade relativa ao mês de dezembro 2009, no valor de R$ 940,00; o 
valor nominal da mensalidade corrigidas monetariamente até 03/12/2014, pelo índice do IGPM, acrescidos 
de juros de mora a razão de 1% ao mês e mu multa contratual de 2% , perfaz o montante de R$ 2.085,37. 
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, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, EFETUE O PAGAMENTO da quantia acima, devidamente 
atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, 
ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, ficando ADVERTIDO 
de que: 1. será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaratinguetá, aos 
31 de agosto de 2016.                                                                                                              08 e 12/10

Processo Digital nº: 1019682-73.2014.8.26.0602 Classe: Assunto: Busca e Apreensão - Liminar Reque-
rente: Banco Volkswagen S/A. Requerido: APARECIDO DA CONCEICAO EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 
DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1019682-73.2014.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) APARECIDO DA CONCEICAO, Avenida Doutor Gualberto Moreira, 353, Parque Sao 
Bento - CEP 18072-000, Sorocaba-SP, CPF 919.820.908-63, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação 
de Busca e Apreensão por parte de Banco Volkswagen S/A., alegando em síntese: “O Requerente firmou 
com a Requerida 01 cédula de crédito bancário sob o nº 24121678, para o financiamento de 01 veículo 
com termo de constituição de alienação fiduciária conforme segue: a) Cédula 24121678 – Marca FIAT; 
Modelo: PALIO FIRE 1.0; Ano de Fabricação/Modelo: 2008/2008; chassi: 9BD17164G85256647; Cor: 
PRATA; Placa: HIU4363; RENAVAM: 0966853342. 2 – Os valores fornecidos inicialmente ao requerido 
quanto aos contratos firmados foram: b) Valor Financiado: R$ 22.109,59, a ser pago em 60 parcelas 
mensais fixas no valor de R$ 628,37, sendo o vencimento da primeira parcela para o dia 06/08/2011 e 
a última para 06/07/2016. VALOR DA DÍVIDA: R$ 28.128,71, referente a parcela vencidas e vincendas.”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), 
no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a 
redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação 
da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do 
Decreto-lei nº 911/69). Os prazo fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Sorocaba, aos 02 de junho de 2016.                                                                               08 e 11/10


