
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Continuação

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

Página 12 São Paulo, sexta-feira, 11 de novembro de 2016

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: MAURO CESAR BARBOSA, profi ssão: fi scal, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Porto Feliz - SP, data-nascimento: 22/01/1985, residente e domiciliado em 
Sorocaba - SP, fi lho de Maria Leda Barbosa Batista. A pretendente: JOYCE ELISA-
BETH SILVA SOUZA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joao Bosco de Souza e de Alaide da Silva.

O pretendente: CLAUDECIR SOUZA BORGES, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/05/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudenor Leite Borges e de Edeleuza Souza 
Borges. A pretendente: MARGARETE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1975, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefi na Farias dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS GERALDO, profi ssão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 03/04/1991, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Carlos Geraldo Filho e 
de Vilma Aparecida dos Santos Geraldo. A pretendente: THAIS OLIVEIRA MENDONÇA 
SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdinez Leite da Silva e de Laudenice Oliveira de Mendonça Silva.

O pretendente: JOSÉ LEANDSON DA SILVA BARBOSA, profi ssão: ajudante de pe-
dreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 16/12/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Quitonho Barbosa 
e de Josefa Maria da Silva Barbosa. A pretendente: ALEXANDRA APARECIDA DE 
SOUZA, profi ssão: orientadora sócio educativo, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1976, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Benedito Honorato de Souza e de Sandra Regina Augusto de 
Souza.

O pretendente: EDNALDO SOARES JUNIOR, profi ssão: supervisor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednaldo Soares e de Maria de Fatima 
Mendes de Aguiar. A pretendente: KARINE DE SOUSA RAMALHO, profi ssão: analis-
ta de credito, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/03/1982, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Maria Au-
xiliadora Ramalho Paiva.

O pretendente: FERNANDO LOPES CIPRIANO, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Canhotinho - PE, data-nascimento: 30/10/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Vicente Cipriano e de Natalícia 
Lopes Cipriano. A pretendente: VIVIANE LOSSURDO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1974, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lossurdo e de Antonieta Ribeiro 
Lossurdo.

O pretendente: WALTER LEOPOLDO SOARES TOLENTINO, profi ssão: gráfi co, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Taguatinga - DF, data-nascimento: 09/03/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Carlos Soares Tolentino 
e de Angela Maria Tolentino. A pretendente: IRAYAMA RAULINO GOMES DA SILVA, 
profi ssão: gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 
05/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raulino 
Neto e de Maria Lúcia Gomes Raulino.

O pretendente: ALEF HENRIQUE FERNANDES RAMOS, profissão: auxiliar de 
expedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/02/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Estevam de Ramos e de Maria Aparecida Fernandes de Ramos. A pretendente: 
JOSIANE BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar de ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Hildo da Silva e de Seve-
rina da Silva Barbosa.

O pretendente: ELISÂNGELO ARAGÃO DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/05/1978, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Paulo Afonso dos Santos e de Maria Hortência 
Aragão Santos. A pretendente: LÚCIA LUIZ DOS SANTOS, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 14/10/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz dos Santos e de 
Josefa Amancio da Silva Santos.

O pretendente: CÉLIO DONIZETE SEBASTIÃO, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1972, residente e domiciliado 
neste Disrtito - São Paulo, fi lho de Joaquim Sebastião e de Luzia Aparecida Pereira. A 
pretendente: TALITA DOS SANTOS E SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/09/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio de Moura e Silva e de Risodalva dos Santos e 
Silva.

O pretendente: MOISÉS BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paranaguá - PR, data-nascimento: 27/03/1973, residente e domi-
ciliado em Diadema - SP, fi lho de Saturnino Inacio dos Santos e de Maria Nazarete Be-
zerra dos Santos. A pretendente: SUELI MUNIZ COSTA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 22/09/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Soares Costa e de Delvanir 
Muniz dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS BORGES DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1947, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Faustino dos Santos 
e de Odila Silva Borges. A pretendente: INÊS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1971, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião da Silva e de Romilda dos 
Santos Silva.

O pretendente: ELIO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Onofre Armando dos Santos e de Efi genia 
Francisca dos Santos. A pretendente: PRISCILA DA SILVA RAMOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/08/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudinei Ramos e de Regina 
da Silva Amorim.

O pretendente: VALDEIR MARTINS DE LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Custódia - PE, data-nascimento: 16/12/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto Martins de Lima e de Creuza Maria de 
Lima. A pretendente: ADICLEA EUDES GOMES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mirangaba - BA, data-nascimento: 26/11/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Gomes e de Maria 
Eudes Gomes.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Analia Rodrigues Pereira. A pretendente: 
TAIS QUINTANS QUEIROZ FERREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdelício Queiroz Ferreira e de Luciete Quintans 
Ferreira.

O pretendente: VITOR DE ARRUDA BRIGATTO, profi ssão: frentista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Messias Brigatto e de Sueli Santos de 
Arruda. A pretendente: SUZANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Santana da Silva e de 
Patricia Ferreira dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ VINICIUS BATISTA DE ANDRADE, profi ssão: encarregado 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/07/1987, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Geralda Batista de An-
drade. A pretendente: VANESSA GABRIELLE DE SOUZA SILVA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo dos 
Santos e de Soraylha de Souza Silva.

O pretendente: ÉLVIS MONTEIRO PAIVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Waldomiro Narciso de Paiva e de Ilma Monteiro Paiva. A pretendente: 
THAIS DE FREITAS BENTO, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Feliciano Bento e de Valéria de Freitas Pinto.

O pretendente: MARCELO MIRANDA FERNANDES VIEIRA, profi ssão: securitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1982, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Fernandes Vieira e de Odete Miranda 
Fernandes Vieira. A pretendente: JULIANA COSTA DE ALMEIDA, profi ssão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcone de Almeida e de 
Maria da Gloria Serafi m da Costa.

O pretendente: WILIAN SILVA DE ARAÚJO, profi ssão: bancario, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Araújo e de Maria da 
Paz de Araújo Silva. A pretendente: SILVIA QUEIROZ DA SILVA, profi ssão: instrutora 
profi ssionalizante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Queiroz 
da Silva e de Silvandira Ferreira Silva.

O pretendente: KEILA JOSINO DA SILVA, profi ssão: agente de arrecadação, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itacarambi - MG, data-nascimento: 21/11/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Paulino da Silva e de Sa-
lustriana Josino de Araujo. A pretendente: AGATHA DOS SANTOS LEITE, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio de 
Campos Leite e de Lucia Helena dos Santos.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de construção 
civil, estado civil: divorciado, naturalidade: Poxoréo - MT, data-nascimento: 14/09/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosalvo Pereira dos 
Santos e de Francisca Barbosa dos Santos. A pretendente: ATALITA PEREIRA DE 
BRITO, profi ssão: berçarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 10/05/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria da Conceição Pereira de Brito.

O pretendente: RUAN BATISTA DA SILVA, profi ssão: ofi cial de recuperação de cred, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosimere Batista da Silva. 
A pretendente: FERNANDA SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Mario Izaquiel da Silva e de Nilma dos 
Santos da Silva.

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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O pretendente: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Roberto Pereira 
e de Cleonice Alexandre Pereira. A pretendente: BRUNA SOARES MOURA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 18/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Silva 
Moura e de Dalva Imaculada Soares Moura.

O pretendente: JOÃO LENON SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Tucano - BA, no dia 
26/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Jesus dos 
Santos e de Maria Eunice da Silva. A pretendente: ANA KELI DA SILVA CRUZ, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida 
em Ilha das Flores - SE, no dia 29/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Ademilson da Cruz e de Ana Cleide da Silva Cruz.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
faturista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilson Franco Alves e de Renata dos Santos 
Alves. A pretendente: LUANA MENDES CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
recpcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1992, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Anderson Tadeu Cruz e de Francisca 
Mendes Cruz.

O pretendente: FRANCISCO ORLAN LEÃO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão frentista de caixa, estado civil solteiro, nascido em Reriutaba - CE, no dia 
10/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Torres da 
Rocha e de Francisca Leão da Rocha. A pretendente: ÍTALA EDIELE DOS SANTOS 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
Iraquara - BA, no dia 14/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Edielson Cruz Lima e de Eudes Maria dos Santos.

O pretendente: ROWLAND CHUKWUKA ANUMBA, de nacionalidade nigeriana, profi ssão 
comerciário, estado civil solteiro, nascido em Festac Lagos - Nigéria, no dia 10/10/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jonathan Anumba e de Evlyn 
Anumba. A pretendente: ELIZETE BATISTA MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista fi nanceiro, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
25/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Martins e de 
Maria Conceição Batista.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria das Graças Botelho de Souza. A pretendente: 
PRISCILA MARTINS SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de 
caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilson Rodrigues Soares e de Margarete 
Martins dos Santos.

O pretendente: HARLEN LEE SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão mêcanico 
automotivo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roselí Nicolau Soares e de Walter Bernardo 
Soares. A pretendente: MARIA AURELIA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
26/01/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marques Antonio 
Barbosa dos Santos e de Luciana Gomes de Souza dos Santos.

O pretendente: ADAUTO MATEUS GRACIOLI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante de gráfi ca, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Moreno Gracioli e de Maria 
Delfi na Mateus Gracioli. A pretendente: MIDIAN ALVES PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão fotográfa, estado civil divorciada, nascida em Jandira - SP, no dia 
25/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hélio Tolentino Pereira 
e de Margarida Alves Pereira.

O pretendente: FRANCISCO RIBEIRO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão copeiro, estado civil solteiro, nascido em Ipu - CE, no dia 04/08/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Rodrigues do Carmo e de Cícera Ribeiro 
da Silva. A pretendente: MARIA SOELI SOUSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Guaraciaba do Norte 
(São Domingo) CE, no dia 04/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Batista do Nascimento e de Maria do Socorro Sousa do Nascimento.

O pretendente: JAILTON NUNES GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão polidor, 
estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia 05/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Cosme Pereira Gomes e de Maria de Oliveira Nunes. A 
pretendente: ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Reis dos Santos.

O pretendente: JEOVANE BARBOSA SOARES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão metalurgico, estado civil divorciado, nascido em Guarujá - SP, no dia 14/12/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jeovane Barbosa Soares e de Ro-
siclea Negreiro Lisboa. A pretendente: LIVANIA FATIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 22/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José das Graças 
de Oliveira e de Isidora Pinheiro dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão au-
tônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Humberto Gomes Lima e de 
Lidia dos Santos Oliveira. A pretendente: LEIDIANE ALVES SOARES, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 
24/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz José Soares e 
de Auxiliadora Alves Brilhante.

O pretendente: MICHEL FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
porteiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/01/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tomaz Martins de Souza Neto e de Maria 
Aparecida Fernandes de Souza. A pretendente: TAMARA LIMA CHAVES VIANA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Viana e de Jocilene Lima Chaves Viana.

O pretendente: ANDERSON DAS NEVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aspirador, estado civil divorciado, nascido em Ilhéus - BA, no dia 15/12/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Leite Santos e de Noelia das 
Neves. A pretendente: GIRLENE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em Castro Alves - BA, no dia 20/09/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João de Jesus e de Maria da Natividade de 
Jesus.

O pretendente: TIAGO FERREIRA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
músico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jairo Coutinho do Carmo e de Sirlene Ferreira 
Santos do Carmo. A pretendente: LARISSA FERREIRA DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Joaquim da Barra - SP, 
no dia 26/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Abel Nunes de 
Freitas e de Cassandra Ferreira de Freitas.

O pretendente: EUSTAQUIO ARMANDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
carregado de armador, estado civil solteiro, nascido em Pinheiros Altos - MG, no dia 
16/12/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Armando e 
de Maria de Lourdes. A pretendente: ANA LUCIA BATISTA DE SOUZA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista de Souza 
e de Rosenete Gomes da Silva.

O pretendente: VANDERSON RAMOS DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 20/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo 
Ceciliano de Andrade e de Valdinete Ramos de Aguiar. A pretendente: TAMIRES DA 
SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profi ssão controladora de acesso, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Rodrigues da Rocha e de Julinda Pereira da 
Silva Rocha.

O pretendente: HAROLDO LUIZ MIRANDA RESENDE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão metalurgico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Haroldo Resende e de Laudiceia de 
Miranda Resende. A pretendente: CASSIA CONTE KANOPA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/01/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de William dos Santos Kanopa e de 
Delmira Batista Conte Kanopa.

O pretendente: RONALDO DE OLIVEIRA HAJ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
corretor de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/06/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de George Profi ro Haj e de Nanci de 
Oliveira Haj. A pretendente: TAUANE SILVA CARDOSO QUADROS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão representante comercial, estado civil divorciada, nascida em Itabuna 
- BA, no dia 12/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Urubata 
Cardoso Quadros e de Joscelma Silva Cardoso.

O pretendente: JAIME DOS SANTOS BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em Santos - SP, no dia 14/03/1964, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Leal Brandão e de Eulina dos 
Santos Brandão. A pretendente: SUMAIA LEAL NÓBREGA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnica em enfermagem, estado civil divorciada, nascida em Taguatinga - DF, 
no dia 22/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Tarcisio 
Mendes da Nóbrega e de Germana Leal da Cruz.

O pretendente: JEMERSON AUGUSTO DE CARVALHO, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
13/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Valentim 
Augusto de Carvalho e de Venina Cardoso de Carvalho. A pretendente: SUELI 
SILVA SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de RH, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/06/1974, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de João Jesus Sampaio e de Reni Felississimo 
da Silva Sampaio.

O pretendente: CLAUDIO DOS SANTOS FEITOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Andrade Feitosa e de Iolanda 
Jesus dos Santos. A pretendente: ROSEMERE DA ROCHA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 19/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ana Lucia 
da Rocha Gomes.

O pretendente: CHUKWUKA KING NNAKEANYI, de nacionalidade nigeriana, profis-
são vendedor, estado civil solteiro, nascido em Lagos - Nigéria, no dia 26/11/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Boniface Okonkwo e de 
Mary Okonkwo. A pretendente: GLEICIELE MARIA APARECIDA BORGES, de 
nacionalidade brasileira, profissão comerciaria, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 12/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Abigail Borges.

O pretendente: ABDOUL BARRO, de nacionalidade senagales, profi ssão comerciário, 
estado civil solteiro, nascido em Bala - Senegal, no dia 31/12/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Yoro Barro e de Oumou Sy. A pretendente: GLEICIANE 
MARIA BORGES, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Abigail Borges.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Teixeira Martins e de 
Vicencia Lopes dos Santos. A pretendente: SIMONE VIEIRA DA ROCHA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão balconista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/02/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Mursa da 
Rocha e de Ivonis Vieira da Rocha.

O pretendente: ANDERSON FRANÇA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão escrevente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Candido Santos de Souza e de 
Edite Francisca de Souza. A pretendente: ELIETE FIGUEREDO DE MAGALHÃES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão analista administrativa, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 12/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sebastião Adolfo de Magalhães e de Nivaldite Figueredo de Magalhães.

O pretendente: RODRIGO SILVA MENEZES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
relações públicas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Andiracê Menezes e de Gua-
raciaba Aparecida Silva Menezes. A pretendente: MARIANA ANDRADE DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão relações públicas, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Oswaldo Andrade dos Santos e de Maria Helena Martins dos Santos.

A pretendente: BARBARA ARVELINO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
terapeuta ocupacional, estado civil solteira, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia 
15/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos de Paula 
e de Maria Aparecida Arvelino de Paula. A pretendente: FERNANDA PLESSMANN DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 20/02/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Itaici Ciriaco de Carvalho e de Maria Cristina Plessmann de Carvalho.

O pretendente: REGINALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
poceiro, estado civil solteiro, nascido em Mata Grande - AL, no dia 29/03/1985, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Cícera Maria 
Gomes da Silva. A pretendente: MARIA DEILDA DA SILVA RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Inhapi - AL, no dia 05/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Hilton Ramos e de Maria 
Marinalva da Silva.

O pretendente: EVILASIO FIDELIS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Evilasio Fidelis e de Sandra Con-
ceição Silva Fidelis. A pretendente: PRISCILLA TENÓRIO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Donizete da Silva e 
de Ana Claudia Tenorio Araujo Silva.

O pretendente: GLEIDSON EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão metalurgico, estado civil solteiro, nascido em Governador Valadares - 
MG, no dia 12/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Genesio de 
Souza e de Sandra Rodrigues de Souza. A pretendente: RENATA MOREIRA SANCHES 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão coordenadora administrativa, estado civil 
solteira, nascida em Resende - RJ, no dia 13/02/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo José de Souza e de Hilda Moreira Sanches Souza.

O pretendente: ALEXANDRE JOSÉ FONSECA, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Vanderlei José Fonseca e de Nidelci Prodossimo Fonseca. 
A pretendente: MARCIA CRISTINA GROSSI SAEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/05/1968, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Izidro Saez e de Maria Grossi Saez.

O pretendente: WAGNER ANDRÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em Natal - RN, no dia 05/12/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdenir André de Souza e de Francisca 
Alves Sobrinha de Souza. A pretendente: ELANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão farmaceutica, estado civil solteira, nascida em Limoeiro 
- PE, no dia 22/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Inacio 
Salustiano da Silva e de Lúcia Pereira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO DE FIGUEIREDO AOKI, de nacionalidade brasileira, profi s-
são digitador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/03/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Tadashi Aoki e de Nilde 
de Figueiredo Aoki. A pretendente: TAMARA PANIAGUA SICILIANO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão masso terapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Otavio Siciliano 
e de Maria Aparecida Paniagua.

O pretendente: MARCOS MEROLA WINTERHALTER, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
20/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pierre Winterhalter 
Cazor e de Dina Maria Luiza Winterhalter. A pretendente: ALINE ODONE SANTIAGO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de sistemas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 29/08/1989, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha 
de Aldo Ramires Santiago e de Silvia Ulisses Odone Santiago. Obs.: Edital para ser 
entregue e afi xado no cartório competente a residencia da pretendente.

O pretendente: EDUARDO NORIO ODA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em Suzano - SP, no dia 10/11/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Ikuo Oda e de Hiroko Oda. A pretendente: ARIANA 
FIGUEIREDO LISBOA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida no Município de Nascimento São José, Município de Redenção do Gurgueia o 
PI, no dia 02/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio de 
Lisboa da Silva e de Cinobelina Arrais de Figueiredo.

O pretendente: EDUARDO LEANDRO LUIZÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
coordenador de riscos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wlademir Luizão e de Cléia Leandro 
Luizão. A pretendente: RAQUEL SALAMANDAC MOYSÉS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão gerente de produtos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Ricardo Moysés 
e de Glaucia Salamandac Moysés.

O pretendente: FERNANDO GANDRA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Fernando Araujo Macedo e de 
Celia Regina Ferreira Gandra. A pretendente: JESSICA CRISTINA ALBINO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em Itaituba - 
PA, no dia 23/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deuzeli de 
Jesus Silva e de Eliete Albino Sousa.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ MAURÍCIO RUSSO DE ARRUDA LEME, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/07/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Arruda Leme 
e de Estefânia Russo de Arruda Leme. A convivente: DANIELA PINHEIRO DO CARMO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Tatui - 
SP, no dia 11/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão Manoel 
do Carmo e de Mari Lucia Pinheiro do Carmo. 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.


