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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:

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: IGOR GABRIEL TOMAZ BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão vistoriador de carro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 09/04/1999, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de José Soares Barbosa e de Cleidiane Jacome Tomaz Martins. A pretendente: 
GABRIELA NAIANE MARIANO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/06/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cicero José da Silva 
e de Fernanda Mariano.

O pretendente: OSVALDO ELICEU AGUILAR, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão barman, nascido em Bilac - SP, no dia 12/02/1959, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Aguilar Coto e de Saturnina 
Castanhal. A pretendente: KATIA CELESTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Celeste da Silva 
e de Maria da Gloria Leal de Souza.

O pretendente: THIAGO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão arrumador de carga, nascido em Barreiros - PE, no dia 21/08/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Gomes da Silva e de Sonia 
Maria Soares. A pretendente: CAROLINA DA SILVA MIRANDA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/12/1997, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gleimar Pimenta de Miranda 
e de Marcia Maria da Silva.

O pretendente: RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profissão técnico de obras, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 16/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
José Cicero Rodrigues de Oliveira e de Joselia Maria da Silva. A pretendente: 
AMANDA GALINDO DO REGO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/01/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jairo Felipe do Rego e de 
Rosangela Galindo Felipe do Rego.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MARTINS CLARO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão tecelão, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/01/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Martins Claro e de Suzana 
Rodrigues Claro. A pretendente: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/04/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euclides de 
Almeida e de Natalina Palmira Florentino de Almeida.

O pretendente: CLEITON MORAIS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de jardinagem, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no 
dia 25/07/1993, residente e domiciliado em Porto Feliz - SP, fi lho de Quintino dos Santos 
e de Cleonice Carneiro Morais da Silva. A pretendente: LETÍCIA CRISTINA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Vitor da Silva e de Rosa Xavier da Silva.

O pretendente: JOHNNY DA SILVA NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Suzano - SP, no dia 28/04/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Nunes e de Sandra Regina 
Aparecida da Silva. A pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/2000, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Henrique da Silva e 
de Terezinha Santos de Oliveira Barbosa.

O pretendente: ALAN DAS CRUZ PORTEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão gari, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Roberto Porteiro e de Rosalina da Cruz Porteiro. A pretendente: 
LUCIA CANDIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1976, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Apolinario da Silva e de Teresinha Candida da Silva. 

O pretendente: GILSON VILARINO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de elevador, nascido em Jaguaquara - BA, no dia 03/12/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vilarino dos Santos 
e de Leonice Ferreira dos Santos. A pretendente: ARLETE SILVA DE OLIVEIRA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Salvador - BA, no 
dia 25/02/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonidas 
Barbosa de Oliveira e de Anaildes Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ LUCIANO SILVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Araçatuba - SP, no dia 23/07/1968, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulino Silveira e de Fidelina Ortiz Viana. O 
pretendente: FERNANDO SOARES DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cobrador de ônibus, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/02/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucia Soares da Rocha.

O pretendente: KAINAN LUIZ DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iatan Luiz do Nascimento e de Jaque-
line Alexandre Beirigo Costa. A pretendente: ERIKA AVLES BARBOSA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Barbosa de Oliveira e de Elaine Oliveira Alves. 

O pretendente: FRANCISCO DIOGO MUNIZ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1990, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Delfi no Ferreira dos Santos e de Maria Muniz de Lima 
Santos. A pretendente: MAGERLY SANTOS BESSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/11/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gernilton Alves Bessa e de Maria Marlene Santos. 

O pretendente: OLIMÁRIO BATISTA DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão encarregado geral, nascido em Cachoeiro do Itapemirim - ES, no dia 
10/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdivino Tomaz 
de Aquino e de Zilá Batista de Aquino. A pretendente: ANDRÉIA ARAUJO FONSECA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 08/04/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor 
José da Fonseca Neto e de Aparecida de Lourdes de Araujo Fonseca. 

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ AUGUSTO GOMES LIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Anchieta Lira e de Janet Gomes Ferreira. A con-
vivente: CARLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Sousa e de Vilma Vieira Lucio de Sousa. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo art. 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: CHARLES FABIANO DANTAS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão programador, nascido em Jaguarari - BA, no dia 14/08/1979, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Xavier de Souza e de 
Zenaurea Maria Dantas de Souza. A convivente: ANA PAULA DE JESUS GONÇALVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar contabil, nascida em 
Santo Antonio do Jacinto - MG, no dia 08/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Apostolo Gonçalves e de Denise Rodrigues de Jesus. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, número I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: CAIO VINICIUS DA SILVA JATUBA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/10/1991, profi ssão: analista de t.i, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Mauricio Baptista Jatuba e de Marivani Aparecida da Silva Jatuba. A 
pretendente.: RANI KIAPINE COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/07/1990, 
profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Joao Marcos Costa e de Eliana Aparecida Kiapine Costa. 

O pretendente.: JOSE WELLINGTON DOS SANTOS, natural de Propriá, SE, nasc.: 
04/06/1978, profi ssão: operador de máquina, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Francisco dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos. 
A pretendente.: FABIA NUNES DE MELO, natural de Monsenhor Tabosa, CE, nasc.: 
16/09/1977, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Francisco Melo e de Antonia Maria Nunes de Melo. 

O pretendente.: VINICIUS MAXIMINO DOS SANTOS ALFERES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 08/05/1992, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: José Luis Maximino dos Santos Alferes e de Karen Cristiane 
Silva Santos Alferes. A pretendente.: BEATRIZ MORAES DE PAULA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 21/04/1993, profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Regis Cerqueira de Paula e de Sandra Regina Costa 
Moraes. 

O pretendente.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS, natural de Maceio, AL, nasc.: 
03/02/1988, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Edmilson Silva dos Santos e de Joseilda Silva dos 
Santos. A pretendente.: ANA PAULA SILVA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/04/1991, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Geraldo Morais dos Santos e de Luzineti Pais da Silva Santos. 

O pretendente.: ALEX DA SILVA CHAVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1990, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Celio Rodrigues Chaves e de Marli Soares da Silva Chaves. A pretendente.: IN-
GRID DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/01/1992, profi ssão: operadora de 
cobranca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Douglas 
Adao de Souza e de Ivonete Silva de Melo. 

O pretendente.: HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/05/1996, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Mario Francisco dos Santos Filho e de Ivanilda Gama da Silva. 
A pretendente.: RANIELE DA SILVA RODRIGUES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
13/06/1997, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Reginaldo Rodrigues e de Maria Zilnele da Silva Rodrigues. 

O pretendente.: JOEL JONATAN CIRILO FIRMINO VIANA DOS SANTOS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 29/01/1994, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Leilson Cirilo Viana dos Santos e de Luciane Firmino 
Viana Santos. A pretendente.: STEFANIE KEZIA SANTANA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/12/1996, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Aguinaldo de Santana e de Maria Aparecida Prudencio da Silva. 

O pretendente.: WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/11/1988, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: José dos Santos e de Francisca Batista de Oliveira. A pretendente.: 
RENATA XAVIER DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/08/1988, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Nelson José dos Santos e de Creusa Xavier da Cruz Fozato. 

O pretendente.: JOSE MENDES DOS SANTOS JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/06/1981, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Mendes dos Santos e de Maria Helena Feitosa. A preten-
dente.: JACQUELINE GONCALVES VASCONCELOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
06/07/1987, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Josil Vasconcelos e de Angela Gonçalves Vasconcelos. 

O pretendente.: MIDERSON MACIEL FELICIANO DE JESUS, natural de Taquarituba, 
SP, nasc.: 11/08/1992, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Aparicio de Jesus e de Noemia Barbosa Feliciano. A preten-
dente.: KARYNE DE QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/08/1993, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Roldao Aquino de Queiroz e de Vera Regina Metta de Queiroz.

O pretendente.: CESAR ALVES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/10/1991, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Luiz José do Nascimento e de Sueli Alves da Silva Nascimento. A 
pretendente.: JULIANA ABILIO ISRAEL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/04/1989, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Antonio Israel e de Marlene Abilio da Anunciacao Israel. 

O pretendente.: RONALDO PAIVA DA SILVA, natural de Teixeira, PB, nasc.: 25/08/1968, 
profi ssão: mestre de obras, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Joaquim Francisco da Silva e de Rita Paiva da Silva. A pretendente.: 
CICERA SOUZA, natural de Feira de Santana, BA, nasc.: 27/05/1981, profi ssão: auxiliar 
de servicos gerais, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Cecilia Souza. 

O pretendente.: MICHEL ABREU DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/06/1987, profi ssão: instalador de ar-condicionado, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Jairo José do Nascimento e de Roseli Rocha de 
Abreu. A pretendente.: THERESA ESTHER KAMARA, natural de Freetown, Serra Leoa, 
nasc.: 22/04/1988, profi ssão: cabeleireira, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: John Kamara e de Marie Kamano. 

O pretendente.: JURANDIR SABINO DE PAULA, natural de Prudente Morais, MG, 
nasc.: 11/01/1970, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Osvaldo Sabino de Paula e de Maria Alice de Paula. A preten-
dente.: ELIZETE DE AGUIAR LACERDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/12/1981, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Atenor Pereira Lacerda e de Edite Pereira de Aguiar Lacerda. 

O pretendente.: IFEANYI EMMANUEL UDOGU, natural de Orlu, Nigéria, nasc.: 
09/04/1981, profi ssão: auxiliar de montagem, estado civil solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Thedus Udogu e de Juliet Udogu. A pretendente.: PRISCILA 
FERREIRA BARROS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/04/1987, profi ssão: cozinhei-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Salmom de Lima 
Barros e de Ana Alice Guilherme. 

O pretendente.: ONIYA JAMES ADEWAMIRI, natural de Egbe, Nigéria, nasc.: 
28/12/1990, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: James Oniya e de Grace Oniya. A pretendente.: CAROLINE DO AMA-
RAL PAULINO, natural de Mogi das Cruzes, SP, nasc.: 28/08/1991, profi ssão: porteiro, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Carlos Roberto Pau-
lino e de Ivanize do Amaral. 

O pretendente.: PHILIP OZOEMENE OGWU, natural de Enugu, Nigéria, nasc.: 
05/07/1987, profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Peter Ogwu e de Chioma Ogwu. A pretendente.: CATHERINE 
DOS SANTOS PREVIATO, natural de Santo André, SP, nasc.: 20/06/1990, profi ssão: 
op.telemarketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Aparecido Donizeti Previato e de Joveliza Barbosa dos Santos Previato. 

O pretendente.: AISOSA AGHAYERE, natural de Benin City, Nigéria, nasc.: 03/04/1984, 
profi ssão: supervisor de restaurante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Simon Aghayere e de Janet Aghayere. A pretendente.: JESSICA ELEN 
DO AMARAL CAVALCANTI, natural de Suzano, SP, nasc.: 12/10/1989, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Julio Cesar 
Cavalcanti e de Joice Elaine do Amaral. 

O pretendente.: DIOGO ALEXANDRE DA SILVA NAVAS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 16/02/1990, profi ssão: gerente fi nanceiro, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Reginaldo Navas e de Regiane Cristina da Silva Porta 
Navas. A pretendente.: IONARA PEREIRA DE SOUZA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
17/02/1982, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Devanir Pereira de Souza e de Arminda Nardin de Souza. 

O pretendente.: BRUNO TOSHIYUKI OKABE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/02/1996, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Roberto Toshio Okabe e de Viviane Brazao Pirateli Okabe. A pretendente.: 
MAIDIELLY LIMA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/07/1998, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José de 
Souza Sobrinho e de Rosely Lima de Souza. 

O pretendente.: IRANILDO GUERRA MATOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/05/1990, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Joao Mescias de Matos e de Alaide Guerra Souza Matos. A 
pretendente.: ELIS REGINA LOPES DOS SANTOS, natural de Araripe, CE, nasc.: 
16/01/1987, profi ssão: promotora vendas, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Antonio Lopes dos Santos e de Maria Geralda Pereira 
dos Santos. 

O pretendente.: DIEGO MENDES LUCIANO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/09/1985, profi ssão: coodernador de projetos, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Joao Minervino Luciano Filho e de Ivanilda Mendes 
da Silva. A pretendente.: MICHELE ANDREIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 26/11/1990, profi ssão: assistente departamento pessoal, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Salatiel de Oliveira e de Suzi Andreia de 
Oliveira. 

O pretendente.: ESTEVAN RODRIGUES DO CARMO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/09/1989, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Almir Romano do Carmo e de Mirian Rodrigues da Cunha Carmo. A 
pretendente.: CECILIA LEITE ARRUDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/11/1984, 
profi ssão: frentista de pista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Arruda Filho e de Elizabeth Esther Rodrigues Lopes da Silva Leite 
Arruda. 

O pretendente.: WILLIAM MEDEIROS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 17/09/1991, profi ssão: auxiliar de servicos gerais, estado civil: solteiro, resi-
dente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Nelson Benedito de Oliveira e de Rosa 
Dalia Medeiros de Oliveira. A pretendente.: FABIANA DOS SANTOS TOLEDO, na-
tural de Ibiuna, SP, nasc.: 20/08/1991, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Paulo Toledo e de 
Liria Candida dos Santos. 

O pretendente.: LEONARDO ELIAS RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
09/08/1998, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Martins Silva Rodrigues e de Valeria Elias Rodrigues. A 
pretendente.: FRANCIANE FLAUSINO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/10/1998, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Elcio Marques de Souza e de Luciana Maria de Castro Flausino 
Souza. 

O pretendente.: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA CRUZ, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/02/1995, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Adelcino Gonçalves da Cruz e de Ana Reis de Oliveira 
Cruz. A pretendente.: JENNIFER RODRIGUES DE SANTANA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 21/02/1993, profi ssão: agente de atendimento, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Edson Bezerra de Santana e de Ione Cibele Gon-
çalves Rodrigues. 

O pretendente.: TIAGO MURATA, natural de Campinas, SP, nasc.: 16/03/1993, pro-
fi ssão: industriario, estado civil: solteiro, residente: . fi lho de: Jorge Murata e de Mer-
cedes Sadoco Murata. A pretendente.: KIMBELI FLAUSINO DE SOUZA, natural de 
Guarulhos, SP, nasc.: 04/05/1995, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Elcio Marques de Souza e de Luciana Maria de Cas-
tro Flausino. 

O pretendente.: ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1978, profi ssão: repuxador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Nascimento da Silva e de Maria José Pereira da Silva. A preten-
dente.: SIMONE DE MORAES MAXIMO, natural de Mairipora, SP, nasc.: 26/12/1986, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente domiciliada em Mairipora - SP. fi lha 
de: Alcides Maximo e de Elizabete Pereira de Moraes Maximo. 

O pretendente.: MYKE RANGEL GALDINO DA SILVA, natural de Santo André, SP, 
nasc.: 27/10/1996, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Aparecido Galdino da Silva e de Elaine Trassato Oli-
veira Rangel. A pretendente.: CLEIDE ANE DOS SANTOS ARAGAO, natural de Ipiau, 
BA, nasc.: 28/09/1991, profi ssão: técnica enfermagem, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Osvaldo de Castro Aragao e de Vilma dos Santos 
Aragao. 

O pretendente.: VALMIR ANISIO SIQUEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 01/12/1976, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Cicero Siqueira dos Santos e de Laura Nogueira Ber-
nardo. A pretendente.: ADNA DE MENEZES COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/03/1977, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Miguel Arcanjo Costa e de Maria Helena Menezes Costa. 

O pretendente.: DANIEL MENDES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/09/1978, profi ssão: gerente de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Joao Mendes do Nascimento e de Marinalva Dantas da Silva Nasci-
mento. A pretendente.: DAIANE FERREIRA DA SILVA, natural de Quiterianopolis, CE, 
nasc.: 14/08/1989, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Pinheiro da Silva e de Maria Ferreira da Silva. 

O pretendente.: ISAIAS FERRAZ, natural de Brasilandia, MS, nasc.: 13/04/1970, profi s-
são: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Maria Aparecida Ferraz. A pretendente.: PAULA PORFIRIO DOS SANTOS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 14/07/1983, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Milton dos Santos e de Dirce Porfi rio dos Santos. 

O pretendente.: IGOR VITOR DELLA RIPA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/01/1998, 
profi ssão: operador comercial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Carlos Alberto Della Ripa e de Maria Cristina da Silva. A pretendente.: LETI-
CIA PUTTINI BERCA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/04/1996, profi ssão: operador 
de telemarketing ativo, estado civil: solteira, residente: Ferraz de Vasconcelos - SP. fi lha 
de: Douglas Puttini Berca e de Jandira da Silva Puttini Berca. 

O pretendente.: THIAGO SILVA TESSER, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 01/05/1984, 
profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Waldemar Tesser e de Marilene da Silva Tesser. A pretendente.: ELLEN CRIS-
TINA RONDINI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/03/1989, profi ssão: ana-
lista departamento pessoal, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Valter da Silva e de Marcia Rondini. 

O pretendente.: DANILO FELIPE LIANO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/06/1993, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jairo José da Silva e de Maria Cilene Liano da Silva. A pretendente.: 
RAPHAELA KAROLINA NASCIMENTO FONSECA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/08/1999, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Anderson Maciel Fonseca e de Barbara Nascimento da Silva. 

O pretendente.: EDILVAN DOS SANTOS, natural de Ibirataia, BA, nasc.: 25/12/1985, 
profi ssão: meio ofi cial encanador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Edivaldo dos Santos e de Rozilda dos Santos. A pretendente.: DELMA-
RIA DIAS SOUZA, natural de Camacan, BA, nasc.: 12/05/1985, profi ssão: auxiliar en-
fermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Benvino 
Mendes dos Souza e de Rosa Maria Dias. 

O pretendente.: JOSE LUIS BONELLO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/01/1964, pro-
fi ssão: autonomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Romeu Bonello e de Maria Pereira do Nascimento. A pretendente.: ZENILDA NASCIMEN-
TO BONELLO, natural de Itororo, BA, nasc.: 26/03/1972, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jovita Alves Mineiro. 

O pretendente.: DANIEL FIGUEREDO DA SILVA, natural de Guajeru, BA, nasc.: 
27/02/1968, profi ssão: operador de maquinas, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Agnelo José de Figueredo e de Maria Lina da Silva 
Figueredo. A pretendente.: VIVIANE GIMENES DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 22/11/1978, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, residente: São 
Paulo - SP - neste distrito. fi lha de: Claudionor Nascimento dos Santos e de Marisa 
Gimenes dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: EDILSON PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auditor, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (19/06/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Expedito Pereira da Cruz e de Josilene Santos Pereira 
da Cruz. A pretendente: KESIA DE OLIVEIRA ALBUNIO, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativo, nascida em Franco da Rocha - SP, no dia (19/03/1993), 
residente e domiciliada em Francisco Morato - SP, fi lha de João Carlos Albunio e de 
Edna Pereira de Oliveira Albunio. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço do Tabelionato do Município de Francisco Morato, deste Estado, onde será 
realizado o casamento.

A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS UEDA, estado civil solteira, profissão 
funcionária pública, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia (21/06/1974), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filho de Leonardo Ueda e de Mára 
Regina dos Santos Ueda. A pretendente: JOYCE BITTENCOURT TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida neste 
Subdistrito - SP, no dia (08/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filha de Juraci Teixeira de Oliveira e de Liege Aparecida Bittencourt de 
Oliveira.

O pretendente: RONNY BENEGA ALDERETE, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido no Paraguai, no dia (05/08/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Juan Carlos Benega e de Isabel Alderete. A pretendente: MARIA LORENA 
VEGA MAYLIN, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida no Paraguai, no dia 
(05/12/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Antonio Vega 
Benitiz e de Basilia Maylin Cuenca.

O pretendente: JEAN CARLOS DOS SANTOS FERREIRA BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão instalador, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (30/10/1992), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Geraldo Ferreira Barbosa e de Edlaine 
Carneiro dos Santos Ferreira Barbosa. A pretendente: JULIANA CRISTINA GOTTARDI 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão atendente de caixa, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (28/03/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Edvaldo Eugenio da Silva e de Luciana Gottardi Amaral. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (06/04/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Oswaldo de Oliveira e de Noemia de Oliveira. A pretenden-
te: ELENICE CONCEIÇÃO DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia (22/09/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Luis de Santana e de Eunice Conceição de Santana.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em Guarulhos - SP, no dia (10/02/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Francisca Matos da Silva. A pretendente: 
STHEPHANY PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (18/09/1990), residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Aroldo Pereira Martins e de Eva Aparecida de Andrade.

O pretendente: CLEMENTE RODRIGUEZ MORALES, estado civil solteiro, profi ssão 
costureiro, nascido na Bolivia no dia (22/12/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Defi nis Rodriguez Mercado e de Teofi la Morales de Rodriguez. A pretendente: 
ROSA MARY RODRIGUEZ VASQUEZ, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
na Bolivia, no dia (01/03/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Lino Rodriguez e de Eufrocina Vasquez.

O pretendente: ALAN MARTINS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste subdistrito - Cangaiba), no dia (26/06/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francecino Bezerra de Almeida 
e de Ederluzia Martins de Almeida. A pretendente: MAYARA ALVES SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 
(28/11/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio da Silva 
e de Maria Alves dos Santos.

O pretendente: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Buerarema - MA, no dia (25/12/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Valdite Cardoso Rodrigues. 
A pretendente: GILVANIA GONÇALVES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em Mirante de Paranapanema - SP, no dia (27/05/1970), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonçalves de Araujo e de Hermelinda 
Oliveira Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ WILTON SANTANA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profissão encarregada de estacionamento, nascido em Euclides da Cunha (Ca-
nudos) - BA, no dia (13/09/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Raimundo Gomes de Almeida e de Eulizete Santana de Almeida. A pre-
tendente: KARINA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/05/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Nilton Souza dos Santos e de Eliete 
Silva Santos.

O pretendente: LEANDRO AZEVEDO TELES, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/03/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Vanderlei de Lima Teles e de 
Elisabete Azevedo da Costa. A pretendente: ALINE CRISTINA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (21/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Sandra Regina de Souza.

O pretendente: HYGO RAFAEL CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico de usinagem, nascido em Maceió (1º Distrito) - AL, no dia (14/10/1995), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zenildo Ferreira dos Santos e de Rita 
da Silva Cruz dos Santos. A pretendente: THALYA RAIANE DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida neste Subdistrito - SP, no dia (03/05/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Izonho de Souza e de Raimunda 
Francisca de Sousa.

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


