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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial
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O pretendente: LÚCIO DANIEL NETO, de nacionalidade brasileira, profi ssão adminis-
trador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/07/1982,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lucio Daniel Junior e de Ana Maria 
Albano Pereira Daniel. A pretendente: FABIANA DE MOURA CHAIR, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão turismologa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no
dia 11/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Sergio de
Almeida Chair e de Marcilia Brochado de Moura.

A pretendente: MARLEIDY LANE MARTYR DA SILVA,de nacionalidade brasileira, profi s-
são fotografa, estado civil divorciada, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 09/10/1988,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Ferreira da Silva
e de Cleide Jane Martyr da Silva. A pretendente: MARIANA SAISSU SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão fotografa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP,
no dia 03/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto 
de Sousa e de Cleime Eica Saissu Sousa.

O pretendente:SILEYMANE BA,de nacionalidade senegalesa, profi ssão vendedor, estado 
civil solteiro, nascido em Mbour - Senegal, no dia 17/07/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Demba Ba e de Haby Sow. A pretendente: SIMONE BISERRA 
DE ABRANTES, de nacionalidade brasileira, profi ssão balconista, estado civil solteira,
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito
- SP, fi lha de Severino Alfredo de Abrantes e de Maria Erta Biserra de Abrantes.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO MIGUELE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Wagner Miguele e de 
Iracema Amélia Ribeiro Miguele. A pretendente: SARA CRISTINA MESTRE BATISTA, 
de nacionalidade portuguesa, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Ou-
rique - Portugal, no dia 13/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha
de Manuel Maria Batista e de Isidora Maria da Lança Mestre Batista.

O pretendente: ERIC AMADEU MIZOGUTI, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1977, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Mizoguti e de Antonia Miotto Mizoguti.
A pretendente: LETÍCIA PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão
analista de sistemas, estado civil solteira, nascida em Codó - MA, no dia 24/06/1978,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Soares da Silva e de
Benedita Teresa Pinheiro da Silva.

O pretendente: WILLIAN POLIS COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auditor,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1989, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Murilo Alves Costa e de Lucia Helena Polis. A pretendente:
FLAVIO KALINAUSKAS TERUEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão auditor, estado
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/11/1989, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Teruel Gava e de Terezinha Kalinauskas Teruel.

O pretendente: JOSÉ RENALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são meio ofi cial, estado civil solteiro, nascido em Mata Grande - AL, no dia 29/04/1972,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Cicera
Maria Gomes da Silva. A pretendente: MARIA MÔNICA SANTOS DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão ajudante de cozinha, estado civil solteira, nascida em Mata
Grande - AL, no dia 16/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Moises Raimundo da Silva e de Marineide Maria Amália dos Santos.

O pretendente: GILSON SHOJI KAWAOKU, de nacionalidade brasileira, profi ssão
estatístico, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 01/04/1983,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Hideo Kawaoku e de
Marisa Mitsuco Kawaoku. A pretendente: PATRICIA MORITSUGU, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão química, estado civil solteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no
dia 01/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Nishimura
Moritsugu e de Helena Satie Moritsugu.

O pretendente: FELIPE FRANÇA FLEMING, de nacionalidade brasileira, profi ssão pu-
blicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1989, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Amaury França Fleming e de Elisabeth
Bartholomeu Fleming. A pretendente: PRISCILA IGLESIAS MELLONE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Mellone e de 
Rita de Cássia Iglesias Lamas Mellone.

O pretendente: LUIZ ALEXANDRE DE CAMARGO CESAR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1956, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Camargo Cesar e de Irene
Zaia de Camargo Cesar. A pretendente: LUCIA HARTMANN FRAGA MOREIRA, de
nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado civil divorciada, nascida em São
Paulo - SP, no dia 30/04/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Alvaro Fraga Moreira Junior e de Maria Hartmann Fraga.

O pretendente: ANDRÉ VIEIRA ARIZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/12/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zaqueo Vieira Ariza e de Claudete Affonso 
Fernandes Ariza. A pretendente: AMANDA HONRUBIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão engenheira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo José dos
Santos e de Tarsila Honrubia Baixeras dos Santos.

O pretendente: MAURICIO SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão emper-
meabilizador, estado civil solteiro, nascido em Ipirá - BA, no dia 12/09/1993 residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Alexandre Alves e de Marineide 
Santana Silva Alves. A pretendente: LUANA DE ARAUJO OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida em Registro 
- SP, no dia 28/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amarildo 
de Oliveira e de Vanuse Maria de Araujo Oliveira.

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 28/04/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wagner dos Santos Silva e de
Margarida Filomena Faria Silva. A pretendente: RENATA TÔRRES MACHADO, de
nacionalidade brasileira, profi ssão funcionária pública, estado civil solteira, nascida em
Raul Soares - MG, no dia 23/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Renato de Souza Machado e de Ana Célia Tôrres Machado.

O pretendente: WENDER CASSIMIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão vigilante 
hospitalar, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/08/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Cassimiro e de Ondina de Carvalho
Cassimiro. A pretendente: CRISTINA BRUNO, de nacionalidade brasileira, profi ssão ana-
lista de importação, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/01/1981,
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Bruno e de Maria Lucia 
Noronha Bruno.

O pretendente: MARCOS ROBERTO MACIEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
servidor público estadual, estado civil solteiro, nascido em Abaeté - MG, no dia 06/11/1981, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, fi lho de Roberto Dias Maciel e de Terezi-
nha Lucas Maciel. A pretendente: ELLEN CRYSTINE SILVA CORRADI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
17/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio Luis Corradi e
de Nivalda Aparecida da Silva Corradi.

O pretendente: EDUARDO AQUILES MÜLLER DE SOUZA, de nacionalidade brasileira,
profi ssão economista, estado civil solteiro, nascido em Santa Maria - RS, no dia 08/02/1984,
residente e domiciliado no Jardim Carvalho - RS, fi lho de Aquiles Badaraco de Souza 
e de Henriqueta Afonso Müller. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA MÜLLER, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão administradora, estado civil divorciada, nascida em 
Pelotas - RS, no dia 19/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de
Verno Erhardt Müller e de Beatriz da Silva Müller.

O pretendente: BRUNO SALES SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/10/1988, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Clovis Henrique da Silva e de Ivani Aparecida de Sales Silva. A 
pretendente: SANDRA MAYUMI NABESHIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão esteticista, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/10/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Dirceu Yozo Nabeshima e de Maria Kazue Hirata Nabeshima.

O pretendente: SIDNEY COSTA PINA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidnei Oliveira Pina e de Marli da Costa Coelho.
A pretendente: PALOMA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
supervisora administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
29/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Albertino Pereira dos
Santos e de Eliana da Silva.

O pretendente: ANDRÉ DA COSTA CAPANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletri-
cista, estado civil divorciado, nascido em Vicente de Carvalho, Município de Guarujá - SP,
no dia 30/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Roberto 
Capano e de Laila Gonçalves da Costa. A pretendente: MORGANA DIAS DE AMORIM,
de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente fi nanceiro, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Vera Lucia Dias de Amorim.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE PAULO BARRETO, de nacionalidade brasileira,
profi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Paulo Barreto e de
Ivone Aparecida Rosa. A pretendente: DYUNAJARA SANTOS RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão supervisora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vidal Santos Ramos
e de Maria do Socorro dos Santos Souza.

O pretendente: SILVIO CEZAR MARTINS FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em Paulo Afonso - BA, no dia 09/11/1991, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvane Martins Filho e de Lindinalva Ferreira
Sôto Martins. A pretendente: DANIELA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profi ssão auxiliar de crédito, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Pereira
da Silva e de Maria de Jesus Lopes.

O pretendente: FLÁVIO JOSÉ, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar, estado civil 
solteiro, nascido em Belford Roxo - RJ, no dia 19/07/1980, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José e de Gersene Albuquerque Gomes. A pretendente:
JUNHA MARA DIONISIA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão segurança 
pessoal, estado civil divorciada, nascida em Miranorte - TO, no dia 05/06/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereiro de Assis e de Aldenice 
Dionisio de Assis.

O pretendente: ADÃO VIEIRA MACIEL FILHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão logistica,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1982, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Adão Vieira Maciel e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: 
MIRIAM TOGNETTE THOMSOM, de nacionalidade brasileira, profi ssão logistica, estado
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/06/1984, residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton Thomson e de Nair Tognette Thonsom.

O pretendente: JACKSON ROBERTO DE SOUZA PRADO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Marília - SP, no dia 10/12/1981,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Prado e de Maria
Lucia de Souza. A pretendente: PATRÍCIA SOUZA GUEDES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia
13/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Donizeti da Silva
Guedes e de Maria José de Souza.

O pretendente:BRUNO DOS SANTOS ALVES,de nacionalidade brasileira, profi ssão promotor, 
estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 10/07/1996, residente e domiciliado
neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar José Alves e de Euza dos Santos Alves. A pretendente:
ANDRESSA RODRIGUES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1994, residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, fi lha de José Luis Teixeira e de Andréa Rodrigues Ribeiro.

O pretendente:LUIS FILLIPI CHIASSO RACHOPE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de soluções, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1990,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edvaldo Ferreira Rachope e de 
Cristina Meire Chiasso Rachope. A pretendente: CAROLINA JUNQUEIRA REBOUÇAS DE
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estagiária, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia 25/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha
de Hamilton Tadeu de Oliveira e de Maria Stella Leal Junqueira Rebouças.

O pretendente: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de expedição, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
07/05/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Dias e de Marlene
Ferreira de Souza. A pretendente: RENATA MIRANDA DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, profi ssão operadora de triagem, estado civil solteira, nascida em Diadema - 
SP, no dia 25/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arivaldo
Feliciano dos Santos e de Ozila Miranda.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão
administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em General Salgado - SP,
no dia 01/09/1954, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Marques
e de Maria Conceição Zoccal Marques. A pretendente: ALZIRA MOREIRA MARTINS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil divorciada, nascida em
Itanhomi - MG, no dia 12/07/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Benevenuto Sudario Martins e de Vicentina de Paula Moreira.

O pretendente: PAULO BRAIK, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, estado
civil solteiro, nascido em Anápolis - GO, no dia 29/06/1959, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, fi lho de Issa Braik e de Lamia Cury Braik. A pretendente:DANIELA SOUZA 
MATOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão gestora de negócios, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito
- SP, fi lha de Verner Souza Matos e de Tereza Yara Mente Souza Matos.

O pretendente: MOACIR ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1987,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Moacir da Silva e de Cleide Gal
Silva Ruas. A pretendente: RENATA RODRIGUES DE TOLEDO, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 07/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Renato Augusto de Toledo e de
Rosemaria Rodrigues da Silva Toledo.

O pretendente: CLEITON SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão con-
trolador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no
dia 27/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio João
dos Santos e de Rita de Cássia Lima e Silva Santos. A pretendente: SARA DA SILVA 
LUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em 
Ubaitaba - BA, no dia 16/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Benedito Nascimento Luz e de Izabel da Silva Luz.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS de nacionalidade brasileira, profi ssão
ajudante de diversos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1968,
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco José dos Santos e de
Maria Francisca de Jesus. A pretendente: ANDRÉIA CRISTINA AMANCIO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão doméstica, estado civil solteira, nascida em São Paulo
- SP, no dia 14/05/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Regina 
Aparecida Amancio.

O pretendente: RENAN DOS SANTOS TRINDADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão
garçon, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribamar Pereira Trindade e de Silvane
dos Santos Trindade. A pretendente: ADRIANA MARQUES DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
24/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josenildo Antonio
Bezerra da Silva e de Ines Marques de Menezes.

O pretendente: MARCELO RENATO ALVES VLATKOVIC, de nacionalidade brasileira,
profi ssão funcionário público, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia
18/12/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Vlatkovic Filho
e de Clarice Maria Reis Alves Vlatkovic. A pretendente: AMANDA ALVES DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 17/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Geraldo Alves da Silva e de Maria Arivanilda Cordeiro da Silva.

O pretendente: MANOEL DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro,
estado civil solteiro, nascido em Tobias Barreto - SE, no dia 06/07/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria dos Anjos. A pretendente: JOZANA LE-
OBINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão diarista, estado civil solteira, 
nascida em Andorinha - Sento Sé - BA, no dia 12/12/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Filho dos Santos e de Joana Leobino dos Santos.

O pretendente: LUIS FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão taxis-
ta, estado civil viúvo, nascido em Curraes Novos - PB, no dia 23/08/1951, residente e
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Florentino de Lima e de Maria dos 
Anjos Ferreira. A pretendente: MAURICEIA REINALDO DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em Bananeiras - PB, no dia
22/06/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Reinaldo de 
Araujo e de Maria Anunciada de Araujo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: VALMIR OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil divorciado, nascido em Diadema - SP, no dia 31/08/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Andreza de Souza e de Adriana Martins 
de Oliveira. A convivente: ELIENE OLIVEIRA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são cabeleireira, estado civil divorciada, nascida em Alcobaça - BA, no dia 30/07/1978,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas José Vieira e de Izabel de
Oliveira Vieira. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão
de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independentemente
de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O pretendente: DIONISIO CHIURATTO AGOURAKIS, solteiro, profi ssão administrador,
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (04/05/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Dionisio Agourakis e de Silvia Chiuratto Agourakis. A pretendente: TEODORA SOL
CONSTANTINO BARONE, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em
São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia seis de novembro de mil novecentos
e oitenta e seis (06/11/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Pedro 
Barone e de Eunice Constantino Barone.

O pretendente: ALCEU MATHEUS BAPTISTÃO JUNIOR, divorciado, profi ssão
empresário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Alto da Mooca), no dia dezoito
de maio de mil novecentos e sessenta (18/05/1960), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Alceu Matheus Baptistão e de Josephina Lydia Costa Baptistão. 
A pretendente: ANNA CAROLINA ULLOA, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Barra Funda), no dia vinte e sete de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (27/07/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Luiz Aberlado Ulloa Valenzuela e de Maria Cristina Aversa Ulloa.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, solteiro, profi ssão advogado, nascido em
Ourinhos, Estado de São Paulo, no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta
e sete (26/09/1977), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José Maria da Silva e
de Rosa Maria Formigão da Silva. A pretendente: MICHELY LOURENÇO DA CONCEIÇÃO
FACCINA, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Santos, Estado de São Paulo, no
dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta (08/08/1980), residente e domiciliada neste
subdistrito, fi lha de José Pedro Faccina e de Felomena Lourenço da Conceição.

O pretendente: RAFAEL FIORAVANTE ZANONI, solteiro, profi ssão administrador,
nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta (19/12/1980), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Antonio Zanoni e de Helena Fioravante Zanoni. A pretendente: ANDREA BACHI, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia 
onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/01/1985), residente e domiciliada
neste subdistrito, fi lha de Nelson Mendes Bacchi e de Elfriede Marianne Bacchi. Obs.:
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FRANCISCO JAVIER CUARTERO BETEMPS, solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Avilés, Asturias, Espanha, no dia três de agosto de mil
novecentos e setenta e quatro (03/08/1974), residente e domiciliado na Espanha, fi lho
de Mariano Julián Cuartero y Cuesta e de Maria Isabel Betemps Martín. A pretendente: 
MARIANA DE OLIVEIRA JULIÃO SILVA, divorciada, profi ssão designer, nascida em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta 
(10/05/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Wantuil Julião da Silva e
de Vera Lucia de Oliveira Silva.

O pretendente: JOSÉ EMIDIO DA SILVA NETO, divorciado, profi ssão militar da reserva,
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e sessenta (02/01/1960), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de
Abraão Emidio da Silva e de Jozerene  do Nascimento Silva. A pretendente: LUCIANA 
DE SOUZA CAMPOS, viúva, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Paulo, 
Capital, (Subdistrito Liberdade), no dia dezenove de outubro de mil novecentos e 
sessenta e seis (19/10/1966), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Antonio
Augusto de Souza Campos e de Enide Della de Souza Campos.

O pretendente: ANDRÉ PERDIGÃO DE CASTRO TRAVASSOS, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Montargil, Ponte Sôr, Portugal, no dia treze de agosto de mil
novecentos e setenta e sete (13/08/1977), residente e domiciliado em Portugal, fi lho
de António de Castro Soeiro Travassos e de Maria Bernardete Pinto da Silva Perdigão
Soeiro Travassos. A pretendente: VANESSA DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN,
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, Capital, (Subdistrito Bela Vista),
no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/09/1987), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Ronald Wallace Simonsen e de Mercedes de
Arruda Botelho Simonsen.

O pretendente: GUILHERME DAHER DE CAMPOS ANDRADE, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e
cinco de junho de mil novecentos e oitenta e três (25/06/1983), residente e domiciliado
neste subdistrito, fi lho de José Roberto de Campos Andrade e de Elisabeth Daher 
Campos Andrade. A pretendente: SUSANA LU WOJCIK, solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em  Cuiabá, Estado do Mato Grosso (3º Ofi cio), no dia nove de dezembro de
mil novecentos e oitenta e dois (09/12/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Ary Wojcik e de Lubomera Wojcik.

O pretendente: PITTER SCHATTAN, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dois de fevereiro de mil novecentos e
oitenta e oito (02/02/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Murillo 
Cerello Schattan e de Esther Cuten Schattan. A pretendente: FERNANDA FLIGELMAN, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera)
no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (13/02/1992), residente e 
domiciliada nesta Capital, fi lha de Meir Fligelman e de Ercilia Coifman Fligelman. Obs.:
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: GUILHERME ROSSETTO NUNES DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (01/03/1986), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de José Carlos Nunes de Oliveira e de Diva Aparecida Rossetto de
Oliveira. A pretendente: MELISSA POTIENS MARTINS, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Botucatu, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia onze de março de
mil novecentos e oitenta (11/03/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de
José Tadeu Reis Martins e de Maria Emilia Potiens Martins.

O pretendente: LUÍS FERNANDO PERINI, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (2ª Zona), no dia dezoito de março de mil
novecentos e setenta e oito (18/03/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Nestor Perini e de Eliana Maria Perini. A pretendente: RENATA SUAREZ FRANCES-
CHINI,solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira 
César), no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e sete (15/11/1977),
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Inacio Gonzaga Franceschini e 
de Maria de Las Gracias Suarez Franceschini.
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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:

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009129-58.2016.8.26.0005 A MMª Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Drª. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Reginaldo Godoi Gonçalves, CPF 297.407.968-77, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagar a 
quantia de R$ 15.962,35, em 15(quinze) dias , de acordo com o art. 523, § 1º do NCPC, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor total do débito em caso de não pagamento, acrescido da verba honorária 
para a fase de cumprimento de sentença de 10% sobre o valor total do débito. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 14 de setembro de 2016. 

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011097-
83.2014.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANUSA 
SOUSA BARRA MANSA, RG 29.382.316-9, CPF 281.633.948-38, que Instituição Paulista 
Adventista de Educação e Assistência Social ajuizou-lhe uma ação de Procedimento Sumário 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-a ao pagamento de 
R$9.431,30 (atualizado até 19/04/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. 
ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016. 

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0215517-
77.2008.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da lei, etc. FAZ SABER a HS Lavanderia LTDA, CNPJ. 
65.089.237/0001-36 e Margarida Oliveira Alves, CPF. 088.342.128-35, que Houghton Brasil LTDA 
ajuizou-lhes uma ação de Execução, objetivando o recebimento R$ 62.206,31 (Out/2008), oriundos das 
duplicatas nºs. 209337, 209526, 209560, 209561, 209588, 209966, 209967, 210305, 210432, 210433, 
210434, 210536, 210546, 210917, 211012, 211239, 211462, 211463, 211464, 211517 e 211596, 
vencidas e não pagas. Encontrando-se as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem, ou reconheçam o crédito 
da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem 
para garantia da execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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DIREITO : LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS .
Processo Nº1106275-93.2013.8.26.0100 - Procedimento ComumIndenização por Dano Moral que
Clarisse Mendes D Ávila promove em face de Maria Zélia Vieira Oblonzik. MM. Juiz de Direito da 22ª
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Vara Cível do Foro Central Cível Comarca da Capital Estado de São Paulo, Dr Luis Felipe Ferrari 
Bedendi, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a(o) Maria Zelia Vieira Oblonzik, CPF 075.259.628-47 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum declaratória de nulidade e/ou anulação
de decisões judiciais, contrato de confissão de dívida, cambiárias ,protestos e outras avenças c.c. 
indenização por danos morais , por parte de Clarisse Mendes D Avila ,RG,36.239.800 8, CPF /
MF ,238.631.880- 04, da pretensão da autora, declarar a nulidade e/ou anulação de decisões 
judiciais contrato de confissão de dívida, cambiárias protestos e outras avenças c.c. indenização 
por danos morais. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por EDITAL., com o prazo de 30 dias, para os atos e termos da ação proposta , com
p q g

pedido de tutela jurisdicional antecipada, no sentido de determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS
Ç p p p ç p pç

do instrumento particular de confissão da dívida original (R$ 110.000,00), datado de 04/01/2011,
no valor de R$ 131.345,73 ao final, julgar totalmente PROCEDENTE esta ação c.c. indenização
por danos morais, declarar a nulidade e/ou anulação dos atos,negócios, reconhecendo o vício de 
consentimento nos atos e negócios jurídicos apresentados pela ré e então declarar a nulidade e/
ou anulação dos atos, negócios jurídicos, alvará, decisões judiciais, cambiárias e protestos, além 
de suspender os efeitos e declarar nulo qualquer ato de venda ou alienação do imóvel (dado em 
garantia) ,situado no Município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Vinte e Sete 
de Janeiro nº 638, objeto da matrícula nº 14.616 do Registro de Imóveis da Comarca de Jagua-
rão, dado em garantia no Processo nº 0225524-26.2011.8.26.0100, em trâmite na 22ª Vara Cível 
do Fórum Central Cível Comarca de São Paulo, e CONDENAR a REQUERIDA no pagamento 
dos danos morais a serem arbitrados, nas despesas, nas custas processuais e nos honorários
advocatícios. Prazo para embargos, 15 dias, com a advertência de que será nomeado curador
especial em caso de revelia (Artigo 257 do NCPC).Será o presente edital , por extrato , afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo 10 de Outubro do ano 2016.                             17 e 18/11

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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