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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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JEOVÁ CESÁRIO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autonomo, estado civil solteiro, nascido em Quixeramobim - CE, no dia 11/01/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Cesário de Sousa Filho e 
de Maria Franklin de Sousa. A pretendente: LUCIANA DIAS DE ANDRADE, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão autonoma, estado civil divorciada, nascida em São João, 
Evangelista - MG, no dia 28/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Geraldo Dias de Andrade e de Joseja Antonia Fernandes.

O pretendente: FRANCISCO OCIMAR DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão autonomo, estado civil divorciado, nascido em Pacajus - CE, no dia 01/10/1953, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Sales de Araujo e de 
Ana Alves de Araujo. A pretendente: JOSIANE VIANA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
29/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Ribeiro dos 
Santos e de Nelzi Viana dos Santos.

O pretendente: CHINONSO EMMANUEL UWANDU, de nacionalidade nigeriana, pro-
fi ssão ajudante, estado civil solteiro, nascido em Amauzari - Nigeria, no dia 01/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bernard Uwandu e de Comfort 
Nwaulari Uwandu. A pretendente: GILDENIR MARCELINA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Florisvaldo Sampaio de Souza e de Flonite Marcelina Souza.

O pretendente: MÁRCIO VIEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão professor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1969, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marciliano Espósito da Silva e de Olga Stella Vieira 
da Silva. A pretendente: IONE ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão manicure, 
estado civil solteira, nascida em Custódia - PE, no dia 18/04/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Ires Alves.

O pretendente: JOAQUIM RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
policial municipal, estado civil divorciado, nascido em Iraquara - BA, no dia 22/07/1952, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joao Batista de Souza e de 
Maria Ramos de Souza. A pretendente: SANDRA LUCIA ZANINI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão copeira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/06/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edgard Zanini e de 
Thereza Pierre Zanini.

O pretendente: FILIPE AMARAL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Lourenço da Mata - PE, no dia 11/01/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Amaral de Oliveira Sobrinho e 
de Silvana Alves de Oliveira Amaral. A pretendente: BIANCA TAMAROSSI D´ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão cirurgião dentista, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Cintra D´Almeida e de Cassia Aparecida Tamarossi D´Almeida.

O pretendente: DANIEL WONG KWONG, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 15/04/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Kwong Yim Wai e de Wong Sut Fan Kwong. A pretendente: 
LUCIANA HITOMI TAGOMORI, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleireira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 24/02/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Satoshi Tagomori e de Dirce Otsubo Tagomori.

O pretendente: FELIPE PIRES CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão pro-
pagandista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 22/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ricardo Carneiro e de Elza de Jesus 
Cavalheiro Pires Carneiro. A pretendente: LAYLA LOUYSE FIGLIOLI CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Pau-
lo - SP, no dia 05/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo 
Sérgio Germano Carvalho e de Maria Amélia Nunes Figlioli Carvalho.

O pretendente: DIOGO GUEDES LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autôno-
mo, estado civil solteiro, nascido em Itamarandiba -MG, no dia 14/06/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Pereira Lima e de Tereza Guedes 
Lima. A pretendente: FRANCIELE DE SOUZA VAZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista fi nanceiro, estado civil solteira, nascida Diamantina - MG, no dia 10/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adão Soares Vaz e de Carmelita 
de Souza Vaz.

O pretendente: RENATO NAZÁRIO IDE, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 03/11/1982, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Yoshimi Ide e de Rita de Cassia Nazario Ide. A 
pretendente: KÁTIA MITIKO NOGAMI, de nacionalidade brasileira, profi ssão funcionaria 
publica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Yoshimitsu  Nogami e de Kioko Nogami.

O pretendente: LUIZ GABRIEL DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
montador de moveis, estado civil divorciado, nascido em Curitiba - PR, no dia 25/09/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos de Mattos e de Lucia 
Cardoso de Mattos. A pretendente: CRISTINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 19/09/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Durval Gonçalves 
de Oliveira e de Therezinha Carossi de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL GOMEZ SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jornalista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/11/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gomez Gil e de Tereza Sanchez Ciria. 
A pretendente: KARIN CORADIN, de nacionalidade brasileira, profi ssão farmacêutica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 18/07/1976, residente e domici-
liada em Santa Teresinha, São Paulo - SP, fi lha de Randal Persio Coradin e de Tereza 
Cristina Andrioli Coradin. Obs.: Enviado cópia do edital para ser afi xado no Cartório de 
residência da pretendente.

O pretendente: BELMONTE DO NASCIMENTO ATANÁSIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão moto boy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 20/10/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Atanásio e de Maria das 
Graças Atanásio. A pretendente: CINTIA ADRIANO AMORIM, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em Tupi Paulista - SP, no dia 
15/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Amorim 
Bezerra e de Antõnia Adriano Amorim Bezerra.

O pretendente: NAILSON VÁRLEI FERREIRA BERTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Francisco - MG, no dia 
28/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Alberto Pereira 
Berto e de Naildes Ferreira da Luz Berto. A pretendente: BIANCA EUGENIO NUNES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida 
em Diadema-SP, no dia 25/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Odi Nunes de Oliveira e de Maria da Glória Eugenio.

O pretendente: JOÃO DE OLIVEIRA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são coordenador de projetos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 
05/01/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Belina de Oliveira 
Almeida. A pretendente: SANDRA ROSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema -SP, no dia 27/05/1978, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmário Rodrigues de Oliveira e de 
Leonalia Rosa de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON TAVARES DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão Motoista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Tavares de Lima e de Raquel Pires 
de Souza de Lima. A pretendente: LUCILENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Rancharia - SP, no dia 24/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Zilda dos Santos.

O pretendente: SODONHO APARECIDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em Diadema -SP, no dia 24/03/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmario Rodrigues de Oliveira e 
de Leonalia Rosa de Oliveira. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de produção, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo -SP, no dia 26/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Salvely Aparecido de Souza e de Diva Rodrigues de Souza.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO BORNE CARNEIRO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão consultor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 
23/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Americo 
Carneiro Hidalgo de Lima e de Aurea Maria Borne Mendes de Lima. A pretendente: 
CLAUDIA BARBOZA ROSAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 02/03/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Anildo Rosas e de Silvia Aparecida Barboza Rosa.

O pretendente: HEBERT RICARDO CORREA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão comerciário, estado civil solteiro, nascido em Bocaiúva - MG, no dia 30/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Moacir Angelo Silva e de Mamedina 
de Fátima Correa. A pretendente: RAQUEL LAIS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivaldo Rodrigues Vieira e de 
Maria de Lourdes Vieira.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO SILVA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão promotor de vendas, estado civil solteiro, nascido em Diadema -SP, no dia 
10/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aldemir Silva Barbosa 
e de Rita de Cassia Augusto. A pretendente: VANESSA SANTANA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
-SP, no dia 10/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdeci 
Luiz da Silva e de Rosineide Santana da Silva.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO DE ANDRADE FILHO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão comerciario, estado civil solteiro, nascido em Aguá Preta -PE, no dia 28/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Claudio de Andrade e de Josefa 
Maria Peres da Silva. A pretendente: PALOMA GOMES MONTEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 
03/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Carlos Monteiro 
e de Maria Zenilda Gomes de Melo.

O pretendente: DANIEL BRANDÃO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de produção, estado civil solteiro, nascido em Pedro II - PI, no dia 10/10/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osmar Alves Pereira e de Maria 
Pereira Brandão. A pretendente: ALESSANDRA, ANDRADE RIBEIRO DA SILVA de 
nacionalidade brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil solteira, nascida São Paulo -SP, 
no dia 03/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ribeiro 
da Silva e de Ozilene Pereira de Andrade Silva.

O pretendente: SERGIO ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são cozinheiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo -SP, no dia 11/09/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Fernandes da Silva e de 
Maria das Graças da Silva. A pretendente: LUCIENE SILVA SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 
17/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valmir Silva Souza e 
de Cecy Silva Souza.

O pretendente: DANILO DE MORAES PAULINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
atendente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 15/08/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Paulino Neto e de Linete Alves de Moraes 
Paulino. A pretendente: BÁRBARA SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Valdeir Soares e de Claudia Aparecida Soares.

O pretendente: DEIVID SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar, estado civil solteiro, nascido em Diadema -SP, no dia 04/02/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo de Paula Ferreira e de Regina Silva 
Santos. A pretendente: HELÂNE REGIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jovem aprendiz, estado civil solteira, nascida em Valença do Piauí - PI, no dia 01/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmilson Luis Regis e de Alzirene 
Alves da Silva Regis.

O pretendente: LEANDRO DE ASSIS AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agente de suporte técnico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 
06/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Batista de 
Aguiar e de Maria Aparecida de Assis Batista. A pretendente: JAQUELINE SANTOS 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão líder de quiosque, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo -SP, no dia 27/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Anatorio de Santana e de Odeni Silva dos Santos.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 20/03/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Tenorio Cavalcante e de Elizabeth da Silva 
Cavalcante. A pretendente: ELÂNIA PEREIRA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de máquina, estado civil solteira, nascida em Aguiar - PB, no dia 
26/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Pereira de 
França e de Maria Edinalva Pereira.

O pretendente: FERNAND DITU TSHAMA, de nacionalidade congolesa, profi ssão 
embalador, estado civil solteiro, nascido em Kinshasa - Congo, no dia 21/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Anaclet Tshama e de Odia Annie. 
A pretendente: CRISTINA NASCIMENTO PARANHOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jair Vieira Paranhos 
e de Ilda Carvalho Nascimento.

O pretendente: ROBÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão armador/montador, estado civil solteiro, nascido em Ilhéus - BA, no dia 04/02/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José do Nascimento e de 
Maria de Lourdes Pereira. A pretendente: MÁRCIA MOREIRA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Itabuna - BA, 
no dia 09/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Valmir 
dos Santos e de Sebastiana Moreira dos Santos.

O pretendente: JOÃO FABIANO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de acabamentos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Germano de Carvalho e de Rita do 
Nascimento Carvalho. A pretendente: KATIA REGINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de acabamentos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Iris da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSE AMARANTE DE SANTANA,  de nacionalidade brasileira, profi ssão 
supervisor, estado civil divorciado, nascido em Araua - SE, no dia 05/11/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hilton Joaquim de Santana e de Josefa Amarante 
de Jesus. A convivente: NEIDE GUIMARÃES MORAIS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida em Emilianópolis - SP, no dia 
24/10/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vitor Morais e de Izaura 
Guimarães Morais. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para Conversão 
de União Estável em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de 
qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: PEDRO LUIZ ISIPPON, de nacionalidade brasileira, profi ssão aposentado, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Isippon e de Thereza Vandelli Isippon. A convivente: 
WILMA CAETANA DE SALLES, de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1961, residente e domiciliada em 
São Paulo  - SP, fi lha de Orlando Francisco de Salles e de Aparecida Caetana de Salles. 
Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para Conversão de União Estável 
em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DE JESUS QUINO, divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de João Vianez de Aquino e de Luzia de Jesus Aquino. A pretendente: 
FLAVIANE MENESES DOS SANTOS, divorciada, profi ssão empresária, nascida em 
Itabuna, Estado da Bahia, no dia vinte e dois de março de mil novecentos e setenta e 
nove (22/03/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Osvaldo Menezes 
dos Santos e de Domingas Marlene Cardoso Santos.

O pretendente: CARLOS COSTA MILHOMEM, solteiro, profi ssão músico, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia quatro de março de mil novecentos e 
setenta e oito (04/03/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Gumercindo 
de Souza Milhomem e de Margaret Eliane Costa Milhomem. A pretendente: ELIANA 
GENNARI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Ibirapuera), no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta (18/03/1980), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alberando Gennari Filho e de Maria Emilia Curti 
Gennari.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, divorciado, profi ssão gerente 
de informática, nascido em Brasília, Distrito Federal (2º Ofício), no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e setenta e sete (21/10/1977), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Henrique Arthur de Souza e de Ana Maria Vieira de Souza. O 
pretendente: RAFAEL CARDOZO BARBOSA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro (1º Distrito), no dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (24/08/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Paulo Cesar Barbosa e de Luzia Cardozo Barbosa.

O pretendente: FABIANO DE ASSIS VIANA MANSUR, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta (09/09/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de 
Gilberto Alipio Mansur e de Vivina de Assis Viana Mansur. A pretendente: MARIANA DE 
SOUZA NASCIMENTO, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/10/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Vilson Carlos Molero 
Nascimento e de Ana Lucia de Souza Nascimento.

O pretendente: MICHAEL GERALDO DE BRITO SPUNAR, divorciado, profi ssão 
encarregado de montagem, nascido em Porto Amazonas, Estado do Paraná, no 
dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (01/08/1976), residente e 
domiciliado neste subdistrito, fi lho de Alceu Spunar e de Sirley Terezinha de Brito Spunar. 
A pretendente: CARLIONE MARQUES DE SOUZA, solteira, profi ssão subgerente, 
nascida em Pirapora, Estado de Minas Gerais, no dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (01/09/1974), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Jorge de Souza e de Vilma Marques de Souza.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE, solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta (09/01/1980), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Carlos Alberto Duque e de Salete Marcelino Galvão Moraes. A pretendente: HANNAH 
HEBLING CECCHETTO, solteira, profi ssão administradora, nascida em Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia dezessete de dezembro de mil novecentos 
e noventa (17/12/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Omar 
Cecchetto e de Vânia Cristina Hebling Cecchetto. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ALEXANDRO LIBERATORI LINS DE ARAÚJO, solteiro, profi ssão 
analista de segurança, nascido em Fernandópolis, Estado de São Paulo, no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (22/01/1981), residente e domiciliado 
nesta Capital, fi lho de João Lins de Araujo e de Shirlei Liberatori. A pretendente: 
AMANDA GUEDEIHEN CATTANI DIAS, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (10/04/1992), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de David Marcos Dias 
e de Valeria Cattani Dias. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residência do pretendente.

O pretendente: MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA DORIA, divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no 
dia treze de junho de mil novecentos e setenta e sete (13/06/1977), residente e 
domiciliado neste subdistrito, fi lho de Gustavo André Rodrigues Doria e de Eniete 
Lamanna Rodrigues Doria. A pretendente: RUTI BERWALDT DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão economista, nascida em Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 
dezenove de setembro de mil novecentos e setenta e nove (19/09/1979), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Horizonte Gonçalves de Oliveira e de Eli 
Berwaldt de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME FLOSI STOCCHERO, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (13/02/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Ithamar Nogueira Stocchero e de Gelde Henriqueta Flosi Stocchero. A 
pretendente: PRYSCILLA CAROLINE TRINDADE, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/09/1987), residente e domiciliada em São Caetano do 
Sul, Estado de São Paulo, fi lha de Luiz Eleuterio Trindade e de Maria Luiza Guilhen 
Trindade. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretendente.

O pretendente: LUCCAS TROMBIERI SANCHEZ, solteiro, profi ssão analista de 
comércio exterior, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia 
quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/12/1988), residente 
e domiciliado nesta Capital, fi lho de Emmanuel Dias Sanchez e de Elaine Cristina 
Trombieri Sanchez. A pretendente: MIRTES SOUSA COSTA, solteira, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia 
vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (28/05/1989), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Elias Alves da Costa e de Maria José Matos de 
Sousa Costa. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: KLEZER LIMA GASPAR CARVALHO DA SILVA, solteiro, profi ssão 
médico, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no 
dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e seis (27/03/1986), residente e 
domiciliado neste subidistrito, fi lho de Klezer Gaspar Carvalho da Silva e de Cristina 
Maria Lima Gaspar Carvalho da Silva. A pretendente: PAULA DA MATTA KALL, 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Niterói, Estado do Rio de Janeiro (2ª Zona), 
no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/09/1985), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Otto William Kall e de Sylvia da 
Matta Kall.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RODRIGO STROISCH BARBATO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quatro de março de 
mil novecentos e setenta e nove (04/03/1979), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Antonio Arco Barbato e de Carmen Beatriz Stroisch Barbato. A convivente: 
MARIANA SCHIESSER BERNARDINI, solteira, profi ssão designer, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia dezenove de junho de mil novecentos 
e oitenta (19/06/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alfredo Alvaro 
de Mendonça Bernardini e de Sandra Teresa Schiesser Bernardini. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3 e 4.

De acordo com o estudo, 
o volume representa um 
acréscimo de 18,8%, quan-

do comparado com a produção de 
43,24 milhões de sacas obtidas 
no ciclo anterior e representa 
recorde histórico. A maior safra 
até hoje havia sido registrada em 
2014: 50,8 milhões de sacas

A área total plantada no país 
teve leve redução, com decrés-
cimo de 1,1% em relação à 2015, 
totalizando 2,22 milhões de hec-
tares. No entanto, houve ganho 
representativo de produtividade. 
A média de 26,33 sc/ha é 17,1% 
superior à da safra passada. As 
condições climáticas favoráveis 
nas principais regiões produtoras 
de arábica, aliadas ao ciclo de bie-
nalidade positiva, favoreceram as 
lavouras e justifi cam os ganhos 

O estado norte-americano da 
Carolina do Norte não conseguiu 
chegar a um consenso para abolir 
a polêmica “lei antitransgênero”, 
que exige que transexuais usem 
os sanitários públicos que cor-
respondam ao seu sexo de nas-
cimento, e não à sua identidade. 
A chamada “lei dos banheiros” foi 
aprovada no dia 23 de março e 
causou escândalo nacional. 

Diversas associações de direitos 
civis afi rmaram que a atitude era 
irracional, impossível de aplicar, 
além de colocar em risco os tran-
sexuais. “Espero que possamos 
trabalhar juntos para chegar a 
uma decisão, porque não pode-
mos nos dar ao luxo de seguir 
tendo o desprezo do resto do 
país sobre nós”, disse o senador 
democrata Floyd McKissick Jr. 

O democrata Roy Cooper foi 
eleito governador da Carolina do 
Norte nas eleições de novembro, 
com a promessa de eliminar por 

completo a “lei dos banheiros”. 
Mas a assembleia legislativa local 
não conseguiu chegar a um con-
senso durante uma reunião para 
discutir a retirada da lei, que 
fez o republicano Pat McCrory 
perder a eleição. Os represen-
tantes do Partido Republicano 
na assembleia não deram apoio 
sufi ciente para a mudança.

“A discriminação autoriza-
da pelo estado é inaceitável”, 
afi rmou Chris Brook, diretor 
da unidade local da ACLU, a 
maior organização americana de 
defesa das liberdades civis. “A 
comunidade LGBT da Carolina 
do Norte está ansiosa para ver o 
fi m das perigosas demonstrações 
de intolerância”, completou. A 
lei também causou a revolta de 
muitas celebridades, como Bruce 
Springsteen, Cyndi Lauper e até 
mesmo do Cirque Du Soleil, que 
cancelou sua apresentação na 
Carolina do Norte (ANSA).

Safra de café tem produção 
recorde de 51,37 milhões de sacas
A produção brasileira de café chegou a 51,37 milhões de sacas de 60 quilos do produto benefi ciado 
em 2016, somados arábica e conillon. Os números estão no quarto e último levantamento da atual 
safra, divulgado ontem (22) pela Conab

resultado demonstra um cres-
cimento de 35,4% em relação à 
safra anterior e se justifi ca pelo 
aumento de 46 mil hectares da 
área em produção, incluindo a 
incorporação de novas áreas que 
se encontravam em formação e 
renovação, além das condições 
climáticas mais favoráveis.

A produção do conilon, que 
representa 15,6% do total de café 
do país, está estimada em 7,98 
milhões de sacas, com redução 
de 28,6% na comparação com a 
safra passada. Nesse caso, houve 
diminuição de 4% na área em 
produção e problemas climáticos 
pontuais, como seca e má distri-
buição de chuvas por dois anos 
consecutivos no Espírito Santo, 
maior produtor de café conilon 
no país (Conab).
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Carolina do Norte não 
consegue derrubar ‘lei 

dos banheiros’

de produtividade na maioria dos 
estados. Os maiores ganhos são 
observados em São Paulo, com 
46,7%, Mato Grosso, com 39,4% 
e Minas Gerais, com 32,2%.

O café arábica ainda domina 
as lavouras de café no país, re-
presentando 84,4% da produção 
total do grão com uma produção 
de 43,38 milhões sacas. Esse 


