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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ÉDER GERALDO MARANGONI, estado civil solteiro, profi ssão consultor, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (30/10/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Luis Aparecido Marangoni  e de Lucimara do Lago Vieira 
Marangoni. A pretendente: THAÍS GÓES LELLI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (29/11/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Lelli e de Iara Góes Lelli.

O pretendente: PROSPER LOUIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido na 
República do Haiti, no dia (15/05/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Frederic Louis e de Magalie Celion. A pretendente: JENNIFER THEAGENE, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida na Republica do Haiti, no dia (08/10/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edher Theagene e de Nadie Firmin.

O pretendente: ALCIDES JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Santa Cruz de Cabrália (Itapitanga) - BA, no dia (21/11/1972), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Agripino José dos Santos e de Leonor José dos 
Santos. A pretendente: EDENILDES DE JESUS NEVES, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Itapitanga (Coaraci) - BA, no dia (28/07/1977), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Edvaldo Neves e de Maria de Lourdes Ferreira de Jesus.

O pretendente: FÁBIO DE JESUS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido de Itapitanga - BA, no dia (30/09/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Edvaldo Neves e de Maria de Lourdes Ferreira de Jesus. A pretendente: 
ZENILDA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Encruzilhada - BA, no dia (10/06/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Pereira dos Santos e de Alzira Maria de Jesus.

O pretendente: EDUARDO EMILIANO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em Bonito de Santa Fé  - PB, no dia (16/04/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Wilton Belo Nunes e de Maria Emiliano Nunes. A 
pretendente: CLAUDINEIA DE JESUS NEVES, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Itapitanga - BA, no dia (17/04/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de  Edvaldo Neves e de Maria de Lourdes Ferreira de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRO RICARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de seguros, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (16/09/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo de Oliveira Neto e de Leena dos Santos 
de Oliveira. A pretendente: SARA BISPO DUARTE, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/03/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Humberto Bispo Duarte e de Maria de Lourdes Duarte. 

O pretendente: JOSÉ ALCÂNTARA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Pedrinhas - SE, no dia (28/12/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Domingos Araújo Andrade e de Ingraça Mauricio de Alcântara. A pretendente: 
ZENAIDE APARECIDA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Angical - BA, no dia (10/11/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Emidio Lopes da Costa e de Maria Aparecida de Jesus.

O pretendente: EMMANUEL MARCIO CAMPOS JUNHO, estado civil divorciado, profi s-
são pintor, nascido em Londrina - PR, no dia (20/04/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marcio de Oliveira Junho e de Marcia Campos. A pretendente: 
JULYANNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Jaboatão - PE, no dia (03/01/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdeci Francisco da Silva e de Vaneide Maria Ferreira dos Santos Silva. 

O pretendente: MARCELO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Oliveira dos Brejinhos (Bom Sossêgo) - BA, no dia (08/12/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Deijalma Martins Pereira e de Terezinha da 
Silva Pereira. A pretendente: MARIA MORENO DOS SANTOS FILHA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida  em  Oliveira dos Brejinhos (Ibotirama) - BA, no dia 
(23/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ademir dos Santos 
e de Maria Moreno dos Santos. 

O pretendente: GENIBALDO BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Jacobina (São José do Jacuípe) - BA, no dia (04/04/1985), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ferreira dos Santos e de Joselice Ramos de 
Brito. A pretendente: DANIELA LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida  em Jacobina (2º Ofício) - BA, no dia (11/01/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Adailton Teles da Silva e de Cleonice Leite da Silva.

O pretendente: CÉSAR FIRMINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de 
vendas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (23/11/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson Soares da  Silva e de Elza Maria Firmino da Silva. 
A pretendente: PRISCILA ASSUNÇÃO DA SILVA DE FREITAS, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida  nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (02/01/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Humberto Manuel Rodrigues de Freitas e 
de Maria Marlene da Silva Romão. 

O pretendente: EDMILSON FERREIRA PERDONO, estado civil divorciado, profi ssão 
balconista, nascido em Guanhães - MG, no dia (20/09/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Nilton Perdono e de Terezinha Ferreira Perdono. A pretendente: 
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão funcionária pública, 
nascida  nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/11/1957), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ovidio Pereira e de Maria Augusta Pereira. 

O pretendente: RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorcia-
do, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
15/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaque 
Gomes de Oliveira e de Elaine Pereira de Oliveira. A pretendente: SIMONE DE LIMA, 
estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital - SP, no dia 21/12/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  Moaci de Lima e de 
Cira Maria de Lima.

O pretendente: CESAR AUGUSTO MARTINS MARQUES, estado civil solteiro, profi s-
são administrador, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 30/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Marques Cassia Mara de 
Jesus Martins Marques. A pretendente: MONICA VALENTIM, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 22/12/1987, residente 
e domiciliada no Parque Rebouças, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Valentim e 
de Rita de Cassia Meira Pessoa Valentim. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser 
afi xado no Cartório de residência da contraente.

O pretendente: FRIDAY OKPANI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Ugwueke, Nigéria, no dia 19/10/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Okpani e  de Grace Okpani. A pretendente: MARICHELI CAZUZA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida nesta Capital, Limão - SP, 
no dia 05/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson Santos Oliveira e de Roseli de Paula Cazuza. 

O pretendente: DÊNIS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão instrutor de trânsito, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 09/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Martins Neto e de Neusa Maria de Oliveira Martins. 
A pretendente: LUANA LAURINO, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida 
neste Subdistrito - SP, no dia 26/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilson Laurino e de Maria Rosa Diogo Laurino. 

O pretendente: LUCIANO LOBATO AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão enge-
nheiro químico, nascido em Caçapava - SP, no dia 02/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Freitas  Azevedo e de Maria 
Aparecida Lobato de Azevedo. A pretendente: BRUNA MINAMI YANAGIDA, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 02/09/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Tsuyoshi Yana-
gida e de Rosemary Minami Yanagida. 

O pretendente: EDEN DOS SANTOS E LIMA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Coronel Goulart - SP, no dia 15/12/1956, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião de Souza Lima Filho e de Maria José dos 
Santos Lima. A pretendente: EDIOLANDA FERREIRA DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida em Faz Lagoa do Timóteo, Cândido de Sales - BA, no dia 
08/03/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Justino 
Pereira da Silva e de Ana Ferreira da Silva.

O pretendente: LUCAS FERNANDO DE PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São João Del Rei (Santa Cruz de Minas) - MG, no dia 09/02/1990, residente 
e domiciliado no Jardim São Paulo, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alfredo de Paiva e de 
Eliana dos Santos de Paiva. A pretendente: ANA CAROLINA APARECIDA MACHADO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
04/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renildo 
Donizete Machado e de Maria Aparecida Alves dos Santos Machado. 

O pretendente: LEANDRO GOUVEIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido neste Subdistrito - SP, no dia 20/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Antonio dos Santos e de Celi Gouveia 
dos Santos. A pretendente: RAFAELA MARIA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida neste Subdistrito  - SP, no dia 30/04/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Amorim e de Quitéria Maria Amorim. 

O pretendente: HUMBERTO BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bom-
beiro civil, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 05/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Leandro dos Santos e de Ana Borges de 
Souza. A pretendente: LIDIANE VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia 19/09/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laurindo Alves Silva e de Maria Vieira Silva. 

O pretendente: PAULO RICARDO PIERINI PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em computação, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/04/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos Dimas 
Pereira e de Elenir Lucia Pierini. A pretendente: CRISTIANE RIBEIRO BRUNNER, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 24/11/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Plinio Brunner e de 
Leilane Maria Ribeiro Simão Brunner. 

O pretendente: PEDRO NASCIMENTO DE SOUSA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão açougueiro, nascido em Parnaiba - PI, no dia 28/07/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Nascimento de Sousa e de 
Bernarda Pessoa de Sousa. A pretendente: NEILA MATIAS ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 03/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedrina Matias Alves. 

O pretendente: EVANDRO ALVES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Recife (XIII Zona Judiciária) - PE, no dia 04/05/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Luciene Alves 
Gomes. A pretendente: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS GOMES, estado civil sol-
teira, profi ssão bancária, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 10/10/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Sousa Gomes e de Maria 
Dulcinéa dos Santos.

O pretendente: ALAN VALENTIM SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão caixa, nas-
cido neste Subdistrito - SP, no dia 02/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Orlando Mascarenhas Santana e de Leonor Maria Valentim 
Santana. A pretendente: ROBERTA LIMA VILAS BÔAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 21/03/1980, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberio Alves Vilas Bôas e de Odete 
França de Lima. 

O pretendente: LEANDRO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Caieiras - SP, no dia 19/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto da Silva e de Naria Benedita Pereira Silva. A pretendente: 
MAIRA CRISTINA TAVARES FABRI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Fabri e de Celia Cristina Tavares Fabri. 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: JORGE HERNAN VELEZ CIFUENTES, solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Envigado, Colômbia, no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e setenta 
e quatro (26/07/1974), residente e domiciliado na Colômbia, fi lho de Luis Javier Velez 
Restrepo e de Maria Clarivel Cifuentes Escobar. A pretendente: FERNANDO LUIZ 
TEIXEIRA DANTAS, solteiro, profi ssão médico, nascido em Teresina, Estado do Piauí 
(1º Ofício), no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (07/10/1982), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lho de  Francisco Roberto Cerqueira Dantas 
e de Aldecy Ribeiro Gonçalves do Nascimento Teixeira Dantas. 

O pretendente: WALTER JOÃO MARQUES, profi ssão economista, nascido em São 
Paulo, Capital, no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e sessenta e dois 
(24/06/1962), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Walter Luiz Marques e 
de Maria Elisa Bellini Marques. A pretendente: DIALA ARETHA DE SOUSA FEITOSA, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/01/1984), residente e 
domiciliada em Juazeiro do Norte - CE, fi lha de  Francisco de Assis Pereira Feitosa e de 
Maria Delma de Sousa Feitosa. Obs. Edital de proclamas oriundo de Registro Civil do 
Distrito Padre Cícero, Juazeiro do Norte/CE. 

O pretendente: DANIEL CORSI DA SILVA, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
oitenta (30/08/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Luiz Carlos da 
Silva e de Maria de Lourdes Corsi da Silva. A pretendente: FERNANDA YAMANISKI 
YAMAMOTO, divorciada, profi ssão estilista, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Bela Vista), no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (30/01/1979), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  Fábio Iuji Yamamoto e de Suely 
Yamaniski Yamamoto.

O pretendente: RENATO AZEVEDO DANTÉS DOS REIS, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (2º Subdistrito), no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois (15/10/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Gustavo Ramos Dantés dos Reis e de Bernadette Azevedo Dantés 
dos Reis. A pretendente: ALESSANDRA SADDI, solteita, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/11/1987), residente e domiciliada 
nesta Capital, fi lha de Cássio Raul Saddi e de Cristiane Tamer Lotaif Saddi. Obs. Enviado 
cópia do edital de proclamas  ao Subdistrito de residência da pretendente. 

O pretendente: ROGÉRIO DOS SANTOS, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia oito de março de mil novecentos 
e setenta e oito (08/03/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Valentim 
Pires dos Santos e de Mirian Julia dos Santos. A pretendente: SANDRÉIA DIANE DE 
CARVALHO, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Bernardo do Campo, 
Estado de São Paulo, no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(17/06/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Edilberto Moura de 
Carvalho e de Astrogilda Maria de Carvalho. 

O pretendente: ANDERSON PEREIRA FERREIRA, solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito de Brotas), no dia vinte 
de março de mil novecentos e setenta e sete (20/03/1977), residente e domiciliado no 
Estado de Bahia, fi lho de Antonio Rangel Ferreira e de Damiana Pereira Ferreira. A 
pretendente: DANIELA DE JESUS BORGES CINTRA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e oitenta e quatro (27/03/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Oldaque Borges Cintra e de Sílvia Conceição de Jesus Cintra. Obs. Enviado 
cópia do edital de proclamas  ao Subdistrito de residência do pretendente. 

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE GUIMARÃES DE ALMEIDA, 
solteiro, profi ssão empresário, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º 
Registro Civil), no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e três (03/07/1963), 
residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José Carlos Guimarães de Almeida 
e de Maria Cecilia de Salles Andrade Guimarães de Almeida. A pretendente: PAULA 
NOGUEIRA ANDRADE CUNHA, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Uberaba, 
Estado de Minas Gerais, no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e setenta e 
nove (23/08/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de  Reginaldo Andrade 
Cunha e de Ana Maria Nogueira Andrade Cunha. 

O pretendente: HIROSHI THICHAKI JUNIOR, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Tatuapé), no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
oitenta (26/07/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Hiroshi Thichaki 
e de Nilva de Oliveira Thichaki. A pretendente: THAIS NUNES BATISTA, divorciada, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no 
dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Nivaldo Batista e de Dalva Maria Nunes Batista.

O pretendente: FELIPE SHIGUEO PASSOS TOZAKI, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital (Distrito de Ermelino Matarazzo), no dia dois de junho 
mil novecentos e oitenta um (02/06/1981), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Shigueo Tozaki e de Silvia Antonia Passos Tozaki. A pretendente: KAREN FABÍOLA 
CARLESSE, solteira, profi ssão advogada, nascida em Terra Boa, Estado do Paraná, 
no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta (05/07/1980), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha de Elzio Carlesse e de Maria Helena Andreazzi Carlesse. 

O pretendente: MARCO ANTÔNIO ZEN PETISCO DEL PORTO, solteiro, profi ssão 
pedagogo, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (22/07/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Claudio Antônio Guerra Del Porto e de Elisabeth Zen Petisco Del 
Porto. A pretendente: BIANCA LUCCAS STARCK, divorciada, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo, Capital, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta 
e sete (28/06/1977), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Julio Starck Filho 
e de Carmén Lúcia Luccas Starck.

O pretendente: MATEUS DONATO GIANETI, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia dois de novembro de mil 
novecentos e setenta e oito (02/11/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Djalma Batista Gianeti e de Judite Aparecida Voltarelli Donato Gianeti. O pretendente: 
BRUNO RIBEIRO DE RESENDE, solteiro, profi ssão administrador, nascido em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais (1º Subdistrito), no dia vinte e dois de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (22/02/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Lourenço Ribeiro Caetano e de Ana Luisa Ribeiro Caetano.

O pretendente: FILIPE PACHECO SOUZA, solteiro, profi ssão gerente de projetos, nas-
cido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/01/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Eduardo De Lucca Souza e de Regina Antonia Minzon Pacheco Souza. A pretendente: 
MARIANA SOARES CHAMMA, solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta 
e nove (29/03/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Abrão Chamma e 
de Maria Cristina da Silva Soares Chamma.

O pretendente: ANDRÉ DUILIO BRONZONI, solteiro, profi ssão gerente de marketing, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia três de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (03/12/1987), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Adalberto Pedro Bronzini e de Maria Cecilia Bronzini. A pretendente: CATHARINA 
MORAES DIETERICH, solteira, profi ssão empresária, nascida em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul (1º Ofício), no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (09/03/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Gilberto Dieterich e 
de Jane Olinta Aires Moraes.

O pretendente: ALBERTO VESPOLI TAKAOKA, divorciado, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois de outubro de 
mil novecentos e cinquenta e nove (22/10/1959), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Yojiro Takaoka e de Therezinha Conceição Vespoli Takaoka. A pretendente: ALE-
XANDRA REGINA MAIA, divorciada, profi ssão do lar, nascida em Jandira, Estado de São 
Paulo, no dia cinco de maio de mil novecentos e setenta e quatro (05/05/1974), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Ferreira Maia e de Sonia Maria Maia.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OSMANIO DIB, divorciado, profi ssão consultor, nascido em Passos, 
Estado de Minas Gerais, no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (23/01/1959), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jorge Dib e de 
Terezinha Freire Dib. A convivente: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo (Subdistrito Cerqueira Cesar), no dia dez 
de agosto de mil novecentos e setenta e um (10/08/1971), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de  Aureo Rodrigues de Oliveira e de Erenice da Silva Oliveira. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002, artigo 1525, 
incisos 1, 3, 4 e 5).

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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:

4ª Vara Cível do Fórum de Pinheiros / Comarca da Capital/SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. 
Processo Digital Nº 1009811-46.2014.8.26.0011/01.  A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia de Lima Menge,
na forma da Lei etc., Faz Saber a JOÃO FONTES DE SOUZA, CPF 070.148.058-00, que a ação
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Monitória ajuizada por RODOLFO DO CARMO, referente ao não pagamento dos cheques, foi julgada
procedente,condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 14.428,71 e demais cominações legais, e 
ora encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
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20 dias supra, efetue o pagamento do débito, devidamente corrigido, ou apresente bens a penhora,
sob pena de incidência de multa de 10%, de honorários advocatícios de 10% da fase de execução e
de expedição de mandado de penhora e avaliação, ficando advertido de que, decorrido o mencionado
prazo sem pagamento, terá início o prazo de 15 dias para, independentemente de penhora e de nova
intimação, oferecer impugnação, nos termos dos artigos 513 e 523 do novo Código de Processo 
Civil. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei.                                        10 e 11/11

2ª Vara de Falências da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1013343-81.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Barbosa Sacramone, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Centro Sul Comercio de Carnes Ltda, R. Jeronimo de Barros, 260, 
Cidade Lider - CEP 08280-180, São Paulo-SP, CNPJ 12.554.735/0001-46, que lhe foi proposta uma 
ação de Falência por parte de Forte Crédito Fomento Comercial LTDA, com fundamento no artigo 
94, I, da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento do cheque n.º 850094, no valor de R$ 
74.444,13 (corrigidos até fevereiro de 2016), devidamente protestado(s). Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após o prazo do Edital, 20 dias 
supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, 
depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a 
data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência. E 
para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2016. 

3ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1047613-
49.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Manuel Fonseca Pires, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM - DER move uma ação de Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 em face de EREDIAS LOPES DO NASCIMENTO, VILMA LOPES DO NASCIMENTO 
SANTOS, ELISEO NOGUEIRA DOS SANTOS, RONALDO LOPES DO NASCIMENTO, SAMANTHA 
LLAMAZALES NASCIMENTO, EDVALDO LOPES DO NASCIMENTO, AQUILA FERNANDES 
NASCIMENTO, objetivando o imóvel situado na Travessa Cândido Nazaré, nº 65 B, Estância Jaraquá, 
CEP-02997-010 (estaca 1189 + 1,67 a + 1190 + 6.37), declarados de utilidade pública conforme 
Decreto Estadual nº 57.930, datado de 30/03/2012. Contestada a ação por VILMA LOPES DO 
NASCIMENTO SANTOS e para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição 
de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2016. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO PUBLICAÇÃO JORNAL .Edital de 1ª e 2ª Praça sobre
bem imóvel e para intimação da executada ANTONIETA MARIA DE SOUZA MIRANDA (CPF: 
034.025.278-20), seu cônjuge, se casada for; PRO ART PRODUÇÕES E EVENTOS SC LTDA (CNPJ 
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00.265.846/0001-53), na pessoa de seu representante legal; bem como, JOAQUIM PINTO RIBEIRO 
(CPF 585.069.428-53) e demais interessados, expedido na Ação Ordinária, Processo nº 0100299-
88.2005.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, 
requerida por ANTONIO MARTINS MOITA. Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
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(www.zukerman.com.br), em condições que segue: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 94,
p

localizado no 9º andar do “Edifício Champs Elysées”, situado à Rua Emílio Mallet, nº 420, no 27º Subdis-
trito - Tatuapé/SP, contendo a área real privativa de 128,710m2., área real comum de 84,020m2 (nesta 
incluída a área de 42,000m2, referente a DUAS (02) VAGAS na garagem coletiva do empreendimento), 
área real total de 212,730m2 e a fração ideal no terreno de 1,4412%. Contribuinte nº 030.111.0200-7. 
Objeto da Matrícula nº 226.654 do 9º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, con
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forme AV.6 (04/05/2016) - Penhora Exequenda, e em conformidade com a decisão de 15/02/2016, foi
declarada a ineficácia da alienação objeto do R.3, desta matrícula, por fraude a respectiva execução. 
AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$ 965.720,70 (OUTUBRO/2016 - CONF. ATUALIZAÇÃO AASP). 
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OBS.: “Eventuais débitos de condomínio que recaiam sobre o imóvel serão de responsabilidade do 
arrematante”;  Conforme pesquisa realizada no site da P. M. S. P, em 31/10/2016, sobre o imóvel supra-
citado recaem débitos de: DÍVIDA ATIVA (Exercício 2013) – Totalizando R$ 4.798,08, cujo valor deverá
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ser atualizado até a data da praça.  VISITAÇÃO - Não há visitação. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça
( ) j

começa em 23/01/2017, às 14hs15min, e termina em 27/01/2017, às 14hs15min e; 2ª Praça começa 
em 27/01/2017, às 14hs16min, e termina em 17/02/2017, às 14hs15min. CONDIÇÕES DE VENDA
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E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e
Ç

demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
Ç p p g

perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br Fica a executada, ANTONIETA MARIA DE SOUZA MIRANDA, seu cônju-
ge, se casada for; PRO ART PRODUÇÕES E EVENTOS SC LTDA; na pessoa de seu representante
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legal; bem como, JOAQUIM PINTO RIBEIRO e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da Lei. São Paulo, 31 de Outubro de 2016.

Sérgio Aparecido Medeiros Junior – ME torna público que requereu à CETESB a
renovação da Licença de Operação, para serviço de pintura eletrostática, à R.
Arraial de São Bartolomeu, 975-A, Vila Carmosina, SP.

RECAUCHUTADORA PIRÂMIDE LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação N° 30010384, válida até 16/09/2019, para Recauchutagem
de Pneus, sito à Rua Felipe José de Figueiredo, 366 - Vila Paranaguá - São Paulo/SP.

A.L. IND. COM. IMP. E EXP. DE ACESSÓRIOS PARA VIDRO, ALUMÍNIO E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº
16003116 e requereu a Licença de Instalação/Novos Equiptos. p/ Produção de perfis de
alumínio, localizada à Rua Rinaldo Chiarotti, 292A – Lot. Indl Coral - Mauá - Cep: 09372-060.

Restaurante Florestal dos Demarchi Ltda, torna público que solicitou junto à Secretaria
de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação, p/ atividade: “restaurante e
similares”, no endereço: Av. Maria Servidei Demarchi, 2998, SBC, SP.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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: ALESSANDRO JACOB DOS SANTOS, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, nascido aos: 25/08/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Jacob dos Santos e de Aparecida 
Benedita dos Santos. A pretendente: SELMA RAMOS DE SIQUEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Itápolis - SP, nascido aos: 19/03/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lazaro Ramos de Siquiera Sobrinho e de 
Maria Aparecida da Silva de Siqueira.

O pretendente: RAFAEL CASTRO HANSTED, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/04/1990, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lauro José Ayres Hansted e de Lucia Salgueiro Castro 
Hansted. A pretendente: JULIANA COLLELA BARONIAN, profi ssão: auditora, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 09/02/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Baronian e de Valquiria Collela Baronian.

O pretendente: GUILHERME MARTINS SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 01/07/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jamir Amancio da Silva e de Marly Regina Martins Silva. 
A pretendente: RAQUEL ATTINA BARRERA, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 03/05/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Barrera e de Maria Elisa Attina.

O pretendente: HILQUIAS VICTORIO SIQUEIRA, profi ssão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 29/12/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Hilquias Alves Siqueira e de Helena Maria Victorio Siqueira. 
A pretendente: JACQUELINE PINTO BRITO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 26/11/1987, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Brito e de Maria Erilane Pinto.

O pretendente: DAVI FILGUEIRA MACHADO, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Guaratinguetá - SP, nascido aos: 15/06/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Deoclecio Chaves Machado e de Geisa Almeida Filgueira Machado. A preten-
dente: ÊMILY MOREIRA MENEZES, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Pimenta Bueno - RO, nascido aos: 01/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Roberto Cerqueira Menezes e de Francisca Catia Moreira Menezes.

O pretendente: FELIPP NOGUEIRA DE LIMA, profi ssão: economiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 10/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Carlos Nogueira de Lima e de Selma Ruth Zolezi Nogueira 
de Lima. A pretendente: TATIANE HARUMI TAMANAKA, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/01/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Issamu Tamanaka e de Irene Donizeti Tamanaka.

O pretendente: VINICIUS SABINO GOMES, profi ssão: administrador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 24/07/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Gomes e de Maria Helena Sabino 
Gomes. A pretendente: KAMILA MARA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: gerente 
de trainne, estado civil: solteira, naturalidade: em Nova Andradina - MS, nascido aos: 
17/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Pereira dos 
Santos e de Jaciara Pereira dos Santos.

O pretendente: ISAIAS BAPTISTA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 13/04/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldemar Baptista e de Lindalva Maria da Conceição Baptista. 
A pretendente: SIMONE GONÇALVES FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 26/07/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Lopes Ferreira e de Inês Gonçalves Ferreira.

O pretendente: REVERSON GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: operador de ponte 
rolante, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 17/09/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gonçalves dos Santos e 
de Maria das Dores Gonçalves dos Santos. A pretendente: APARECIDA JOANA PA-
DILHA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: em Matinhos - PR, nascido 
aos: 23/06/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Brito 
Padilha e de Sebastiana Fernandes Padilha.

O pretendente: LEANDRO DE LIMA SCALIZE PACHECO, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 08/02/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Scalize Pacheco e de 
Gizéle Pereira de Lima Scalize Pacheco. A pretendente: ARIANA CALONI DE MENE-
ZES, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, 
nascido aos: 07/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arivaldo 
Vieira de Menezes e de Maria Heloisa Caloni de Menezes.


